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JAVASLAT
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/729-1/2020. számú javaslatának

megtárgyalására

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/729-1/2020.  iktatószámon  az  Mötv.  133.  §  (2)
bekezdésében meghatározott javaslattal élt annak érdekében a közgyűlés ifjúsági, sport és
turisztikai  bizottságának  működésében  a  jogszabályi  előírások  maradéktalanul
érvényesüljenek. A javaslatot az előterjesztés 1. mellékleteként csatolom.

A javaslat szerint a bizottság 2020. január 21. napján rendkívüli zárt ülést, míg 2020. február
11-én  rendes  nyílt  ülést  tartott,  mely  ülések  jegyzőkönyvei  a  kormányhivatalhoz
felterjesztésre kerültek. A kormányhivatal a felterjesztett jegyzőkönyvekből megállapította,
hogy  a  jegyzőkönyvek  szerint  a  határozatok  sorszámozása  nem felel  meg  Az  5/2019.
(III.13.)  IM  rendelet  19.  §-ában  foglaltaknak,  mert  a  határozatok  sorszámozása  nem
folyamatos. A bizottság 2020. január 21-ei zárt ülésen meghozott sorszámozása ugyanis
10.-13. sorszámig terjed, a február 11-ei nyílt ülés határozatainak számozása ugyancsak a
10. sorszámú határozattal kezdődik, melynek következtében a bizottság 10.-13. sorszámú
határozatából két különböző tartalmú szerepel a jegyzőkönyvekben.

A kormányhivatal  javaslatában leírt  hiba a bizottság 2020. február 11-én megtartott nyílt
üléséről készült jegyzőkönyvben rögzített határozatok sorszámának javításával orvosolható.

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

Az előterjesztést 2020. március 17-ei ülésén véleményezte az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság. A bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti.

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/02/729-1/2020. számú javaslatának

megtárgyalásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/729-1/2020. számú javaslatát.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
közgyűlés ifjúsági, sport és turisztikai bizottságának a 2020. január 21-ei és 2020. február
11-ei üléséről készült jegyzőkönyveiben a határozatok sorszámozása nem felel meg a



Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó  eszköz  közzététele  során  történő  megjelöléséről  szóló  5/2019.
(III.13.)  IM rendelet  19.  §-ában foglaltaknak,  mivel  a  határozatok sorszámozása nem
folyamatos.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az ifjúsági, sport és
turisztikai  bizottságot,  hogy  a  2020.  február  11-ei  üléséről  készült  jegyzőkönyvben  a
határozatok  sorszámozását  javítsa  ki  annak  figyelembevételével,  hogy  a  határozatok
sorszámozása a 14.  sorszámmal kezdődjön, felkéri  továbbá a közgyűlés bizottságait,
hogy a határozatok folyamatos sorszámozására fokozott figyelmet fordítsanak.

4. 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. április 15.

Dunaújváros, 2020. március 26.

Pintér Tamás s.k.
polgármester




