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Javaslat törvényességi felhívás megtárgyalására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Tolna Megyei Kormányhivatal XVII-B-22/904-2/2013. számon törvényességi 
felhívással élt a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. ( XI.30.) 
önkormányzati rendeletére, valamint mulasztására. A törvényességi felhívás az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A felhívás megtárgyalására önkormányzatunk 2013. július 30-ig kapott határidőt. 
Tekintettel azonban arra, hogy a közgyűlés a nyár folyamán nem ülésezett, 
kezdeményeztük Tóth Ferenc Kormánymegbízott Úrnál az előírt határidő 
módosítását, melyet kérésünknek megfelelően 2013. szeptember 30-ig 
meghosszabított. 
 

I. A törvényességi felhívás I. pontja a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének vagyonáról szóló 9/2012. ( XI.30.) önkormányzati rendelet 
( a továbbiakban: ör.) vonatkozásában fogalmaz meg észrevételeket. 
 
A felhívás I.1. pontja szerint az ör. megjelölése nem felel meg a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 27.§. (2) bekezdésében ( a 
továbbiakban: Jat.) foglaltaknak, mivel nem tartalmazza a jogszabály 
megalkotójának ( Közgyűlés ) megjelölését. 
Figyelemmel arra, hogy az ör. mind jegyzőkönyvi, mind eredeti példánya a 
fenti törvényi előírásoknak megfelelően tartalmazza a rendeletet alkotó 
Közgyűlés megjelölését, ezen észrevétel elfogadása nem támogatható. 
 
A felhívás I.2. pontja az ör. bevezető részével kapcsolatos 
megállapításokat tartalmazza. Az abban megfogalmazottak elfogadását 
javasoljuk, módosítására azonban – a Jat. 8.§. (2) bekezdése alapján – 
most nincs lehetőség, csupán egy új vagyonrendelet megalkotásakor nyílik 
lehetőség az ör. bevezető részének helyes megfogalmazására. 
 
A törvényességi felhívás I. pontja kifogásolja továbbá az ör. 20.§-át, mely 
szerint. „ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat, ha javára valamely vagyonról 
lemondtak, e vagyont bruttó 2000 E Ft feletti vagyonérték esetén a 
Közgyűlés jóváhagyásával fogadhatja el. A 2000 E Ft értékű, illetve az 
alatti vagyon elfogadásáról a Közgyűlés elnöke dönt, átruházott 
hatáskörben eljárva.” 



Az ún. hatásköri törvény ( 1991. évi XX. törvény ) 139.§.(2) bekezdésének 
a., pontja azonban ezen, az ör. 20.§-ában foglalt hatáskört értékhatárra 
tekintet nélkül a polgármester ( Közgyűlés elnöke ) hatáskörébe utalja. 
Ennek orvoslása végett kerül sor az ör. 20.§-ának hatályon kívül 
helyezésére a korábbi napirendi pontként tárgyalt költségvetési rendelet-
módosítás keretében. 
 

II. A törvényességi felhívás II. pontja megállapítja, hogy az önkormányzat 
mulasztást követett el azzal, hogy nem alkotott közép- és hosszútávú 
vagyongazdálkodási tervet. A Közgyűlés legutóbbi 2013. júniusi ülésén 
azonban 23/2013. ( VI.28.) kgy. határozatában már döntött az 
önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének 
jóváhagyásáról, így a felhívás ezen részét tekintve nincs indoka a 
mulasztás pótlásának. 

 
Az előterjesztésben leírtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a XVII-B-22/904-2/2013. 
számú törvényességi felhívás megtárgyalása  
tárgyában: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Kormányhivatal XVII-B-22/904-2/2013. 
számon tett törvényességi felhívását megtárgyalta, 
az abban foglaltakat a határozat melléklete szerinti 
tartalommal részben elfogadja. 
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a 
Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját 
a felhívásban megjelölt határidőben tájékoztassa. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

 
 
 
 
Szekszárd, 2013. szeptember 4. 
 
        dr. Puskás Imre 
  a Közgyűlés elnöke 
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Szekszárd 

 

 
 
 
Szám: 666-4/2013.  
Tárgy:Törvényességi felhívás   
Előadó: dr. Bartos Georgina  
Melléklet: 3 db  
Hivatkozási szám: XVII-B-22/904-
2/2013.  
 

 
Tisztelt Kormánymegbízott Úr ! 
 
 
Fenti hivatkozási számon a Tolna Megyei Kormányhivatal által kibocsájtott, a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. ( XI.30.) önkormányzati rendeletével, 
valamint mulasztásával kapcsolatos törvényességi felhívását a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 2013. szeptember 30. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta, s az alábbiak szerint részben elfogadja. 
 

I. A törvényességi felhívás I. pontja a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének vagyonáról szóló 9/2012. ( XI.30.) önkormányzati rendelet 
( a továbbiakban: ör.) vonatkozásában fogalmaz meg észrevételeket. 
 
A felhívás I.1. pontja szerint az ör. megjelölése nem felel meg a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 27.§. (2) bekezdésében ( a 
továbbiakban: Jat.) foglaltaknak, mivel nem tartalmazza a jogszabály 
megalkotójának ( Közgyűlés ) megjelölését. 
Figyelemmel arra, hogy az ör. mind jegyzőkönyvi, mind eredeti példánya a 
fenti törvényi előírásoknak megfelelően tartalmazza a rendeletet alkotó 
Közgyűlés megjelölését, ezen észrevétel elfogadása nem támogatható. 

 
A felhívás I.2. pontja az ör. bevezető részével kapcsolatos 
megállapításokat tartalmazza. Az abban megfogalmazottakat az 
Önkormányzat elfogadja, módosítására azonban – a Jat. 8.§. (2) 
bekezdése alapján – most nincs lehetőség, csupán egy új vagyonrendelet 
megalkotásakor nyílik lehetőség az ör. bevezető részének helyes 
megfogalmazására. 
 
A törvényességi felhívás I. pontja kifogásolja továbbá az ör. 20.§-át, mely 
szerint. „ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat, ha javára valamely vagyonról 
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lemondtak, e vagyont bruttó 2000 E Ft feletti vagyonérték esetén a 
Közgyűlés jóváhagyásával fogadhatja el. A 2000 E Ft értékű, illetve az 
alatti vagyon elfogadásáról a Közgyűlés elnöke dönt, átruházott 
hatáskörben eljárva.” 
Az ún. hatásköri törvény ( 1991. évi XX. törvény ) 139.§.(2) bekezdésének 
a., pontja azonban ezen, az ör. 20.§-ában foglalt hatáskört értékhatárra 
tekintet nélkül a polgármester ( Közgyűlés elnöke ) hatáskörébe utalja. 
Ennek orvoslása végett került sor az ör. 20.§-ának hatályon kívül 
helyezésére a fent hivatkozott időpontban megtartott Közgyűlésen tárgyalt 
költségvetési rendelet-módosítás keretében. 

 
II. A törvényességi felhívás II. pontja megállapítja, hogy az önkormányzat 

mulasztást követett el azzal, hogy nem alkotott közép- és hosszútávú 
vagyongazdálkodási tervet. Ezzel összefüggésben tájékoztatom, hogy már 
a  törvényességi felhívás keltét ( 2013. június 24. ) megelőzően, 2013. 
június 21-én a Közgyűlés soron következő ülésére beterjesztésre került a 
Tolna Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási 
terve, melyet a megyei testület 23/2013. ( VI.28.) kgy. határozatával 
elfogadott. Erre figyelemmel a felhívás ezen részét tekintve nincs indoka a 
mulasztás pótlásának. 

 
Tisztelt Kormánymegbízott Úr ! 
 
A törvényességi felhívásban megfogalmazott kérésének megfelelően levelem 
mellékleteként csatolom a felhívás megtárgyalásáról szóló közgyűlési határozatot, 
valamint az ahhoz kapcsolódó szükséges dokumentumokat. 
 
Szekszárd, 2013. szeptember 24. 
 
      Tisztelettel: 
 
         dr. Puskás Imre 
               a Közgyűlés elnöke 
 
 
Mellékletek: 
 

- …/2013. (IX.20.) Kgy. határozat 
- a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (XI.30.) önkormányzati 

rendelete 
- 23/2013.(VI.28.) Kgy. határozat 
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