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JAVASLAT
állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/676-4/2021. számú

törvényességi felhívásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/532-2/2021. iktatószámon törvényességi felhívással
élt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Javaslat a 2021.
évi  víziközmű vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  munkákra  vonatkozó
222/2021. (III.18.) határozat módosításáról” szóló 570/2021. (V.27.) határozata, továbbá „a
2021.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj  meghatározására  és  a  vagyonbérleti  díj  terhére
elvégzendő rekonstrukciós munkák összegére” szóló 222/2021. (III.18) határozata miatt. A
törvényességi felhívást tájékoztatásul az előterjesztés 1. mellékleteként csatolom.

A törvényességi felhívást összefoglaló jelleggel az alábbiakban ismertetem:

a) A kormányhivatal rögzíti, hogy az 570/2021. (V.27.) határozatot (2. melléklet) a közgyűlés
hatáskörében  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése
alapján eljárva – a polgármester írta alá. Az 570/2021. határozat címe nem megfelelő, mert
az „Javaslat”-ként került meghatározásra, azonban amikor a közgyűlés döntést hoz, nem
lehet  javaslatról  beszélni,  ezért  a  cím  és  a  tartalom  nem  felel  meg  egymásnak.  A
kormányhivatal  megállapította  továbbá  azt  is,  hogy az  előterjesztésben  is  helytelenül  –
javaslat címmel – került  megfogalmazásra a meghozandó döntés, ezért az előterjesztés
sem megfelelő.

Megjegyzem, hogy a kormányhivatal véleménye elfogadható.

b) A 222/2021. (III.18.) határozat (3. melléklet) 2. pontja szerint a vagyonbérleti díjat DMJV
Polgármesteri Hivatal Jogi és Vagyonkezelési Osztálya számlázza ki a DVCSH Kft. részére.
A kormányhivatal  rögzíti,  hogy  az  Mötv.  41.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a  mindenkori
képviselő-testület  szervei,  azaz  a  polgármester,  a  főpolgármester,  a  megyei  közgyűlés
elnöke,  a  képviselő-testület  bizottságai,  a  részönkormányzat  testülete,  a  polgármesteri
hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a
társulás  biztosítják  az  önkormányzati  feladatok  ellátását,  beleértve  a  képviselő-testület
döntéseinek  végrehajtását,  így  e  határozat  felelőseként  is  e  szervek  jelölhetők  meg.  A
határozat 2. pontja tehát a polgármesteri  hivatalt jelölheti  meg végrehajtásért felelősnek,
annak szervezeti egységét nem. A határozat 2. pontja nem felel meg az Mötv. 41. § (2)
bekezdésének, ezért jogszabálysértő.

Megjegyzem, hogy a kormányhivatal álláspontja elfogadható.

c) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.17.)
önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdése f) pontja és (5) bekezdése alapján a határozati
javaslatban  meg kell  jelölni  a  végrehajtási  határidőt.  A határidőt  évre,  hóra,  napra  kell
meghatározni, szükség esetén részhatáridőt kell alkalmazni. Eltérő végrehajtási határidők
esetén  a  pontokat  követően,  vagy  a  határozati  javaslat  utolsó  pontját  követően  kell  a



végrehajtási  határidőt  feltüntetni  a  felelősökkel,  és  a  végrehajtásban  közreműködő
személyekkel  együtt.  Amennyiben  a  határozati  javaslatban  foglalt  feladat  végrehajtása
értelemszerűen folyamatos vagy azonnali tevékenységet igényel, a végrehajtás határidejére
a „folyamatos”,  vagy „azonnal”  megjelölés alkalmazandó a végrehajtásról  szóló  jelentés
pontos  rögzítése  mellett  az  alábbiak  szerint:  „határidő:  végrehajtása  folyamatos  vagy
azonnal; jelentéstételre 20…év...hó...nap.

A kormányhivatal megállapította, hogy az 572/2021. (V.27) nem határozott meg végrehajtási
határidőt  (a  határozat  közlése a kormányhivatal  korábbi  törvényességi  felhívásai  szerint
nem tekinthetők végrehajtásnak), a 222/2021. (III.18.) határozatnak pedig a 2. pontja nem
tartalmaz végrehajtási határidőt. A kormányhivatal álláspontja szerint határidő megjelölése
nélkül nem válik lejárttá a határozat, a végrehajtásának eredményessége nem biztosított.

c) A kormányhivatal szerint veszélyhelyzetben is a nyilvánosság biztosítása érdekében a
meghozott  döntéseket  és  a  döntést  megalapozó  előterjesztéseket  ugyanúgy  közzé  kell
tenni, mint a képviselő-testületi döntéseket és előterjesztéseket. Ennek törvényi alapja az
Info. tv. 37. § (1) bekezdése és 1. melléklete II. pontjának 8-9. alpontjai.

A  kormányhivatal  megállapította,  hogy  az  önkormányzat  honlapján  a  határozatokhoz
kapcsolódó  előterjesztés  ugyan  megtalálható,  de  maguk  a  határozatok  nem,  ezért  a
döntések nyilvánossága nem biztosított.

Megjegyzem  a  kormányhivatal  megállapítása  helytálló,  a  határozatok  közzététele  nem
teljesült.

Az  előterjesztést  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  megtárgyalta.  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
…  /2021. (VII.15.) határozata  

állásfoglalás kialakításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/676-4/2021. számú
törvényességi felhívásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
megvizsgálta  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/676-4/2021.  számú  leiratát,
melyben törvényességi felhívással élt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a  „Javaslat a 2021. évi víziközmű vagyonbérleti díj terhére elvégzendő
rekonstrukciós munkákra vonatkozó 222/2021.  (III.18.)  határozat  módosításáról”  szóló
570/2021.  (V.27.)  határozata,  továbbá  „a  2021.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj
meghatározására  és  a  vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  munkák
összegére” szóló 222/2021. (III.18) határozata miatt.



2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
570/2021. (V.27.) címe nem megfelelő, mert az „Javaslat”-ként került meghatározásra,
azonban amikor a közgyűlés döntést hoz, nem lehet javaslatról beszélni, ezért a cím és a
tartalom nem felel meg egymásnak, elfogadja továbbá azt is, hogy az előterjesztésben is
helytelenül – javaslat címmel – került megfogalmazásra a meghozandó döntés, melytől
függetlenül  azonban  az  előterjesztés  megfelel  az  SZMSZ  előterjesztésre  vonatkozó
rendelkezéseinek.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  határozat  címét  az
alábbiak szerint módosítja:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
570/2021. (V.27.) határozata

a víziközmű vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákra vonatkozó
222/2021. (III.18.) határozat módosításáról”

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
570/2021. (V.27.) határozat határozat jogszabálysértő a tekintetben, hogy az SZMSZ 17.
§  (4)  bekezdés f)  pontjában és  (5)  bekezdésben foglaltak  ellenére  a határozat  nem
tartalmaz végrehajtási határidőt, kizárólag a határozat közlésére, melyre figyelemmel a
határozat határidőre vonatkozó rendelkezését a következők szerint módosítja.

„Határidő: - a határozat közlésére: 2021. június 11.
         - a rekonstrukciós munkák elvégzésére: 2021. december 31.”

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
222/2021. (III.18.) határozat határozat jogszabálysértő a tekintetben, hogy az SZMSZ 17.
§ (4) bekezdés f) pontjában és (5) bekezdésben foglaltak ellenére a határozat 2. pontja
nem tartalmaz végrehajtási határidőt, kizárólag a határozat közlésére, továbbá elfogadja
azt is, hogy a határozatban végrehajtásért felelősnek kizárólag a közgyűlésnek az Mötv.
41.  §  (2) bekezdésében meghatározott  szervei  jelölhetők meg,  melyre figyelemmel  a
határozat 2. pontját a következők szerint módosítja.

„2.)  A  közművagyon  vagyonbérleti  díját  a  vonatkozó,  jelenleg  érvényben  lévő
Szolgáltatási-Vállalkozási  szerződés  5.  pontja  figyelembevételével  a  polgármesteri
hivatal számlázza ki az üzemeltető Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. (a
továbbiakban: DVCSH Kft.) részére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármesteri hivatal
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: 2021. december 31.”

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy az 1.
pontban megjelölt határozatokhoz kapcsolódó előterjesztés az önkormányzat honlapján
megtekinthető, azonban maguk a határozatok nem, ezért az információs önrendelkezési
jogról  és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII.  37. § (1) bekezdése és 1.
melléklet II. 8-9. alpontjai szerinti közzétételi kötelezettség nem teljesült, melyre tekintettel



a közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban megjelölt határozatok
közzétételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:
a személyügy osztály vezetője

Határidő: 2021. július 30.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja 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: - 2021. augusztus 15.

Dunaújváros, 2021. július 15.

Pintér Tamás s.k.
polgármester






