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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020.december 16. napján tartandó informális egyeztetésére 
 

Tárgy: Tájékoztatás törvényességi felhívásról 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester  

Készítette:  dr. Földesi Dorina aljegyző  

      

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdés szerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

 

1. Előzmények 

     

A Fejér Megyei Kormányhivatal képviseletében Dr. Simon László kormánymegbízott a 

melléklet szerinti törvényességi felhívással élt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:Mötv.) 132.§ (1) bekezdés a) pontjában és (3) 

bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében  az önkormányzat kezelésében lévő utakra 

történő behajtás rendjéről szóló 16/2015 (IX.3.) önkormányzati rendelet vonatkozásában.  

 

„A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól” szóló 

119/2012 (VI.26.) Korm. 7.§ a) pontja értelében a törvényességi felhívás tartalmáról a 

Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.  

 

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.395/2019/12. számú ítéletében 

rögzítette, hogy a polgármesternek, mint az ülés vezetőjének a törvényességi felhívások 

teljes tartalmáról kell tájékoztatnia a képviselő testületet, a polgármester tájékoztatási 

kötelezettségének elmaradása, nem teljesítése joggal való visszaélést jelent.  

 

Az Mötv 81 § (3) bekezdés e) pontja értelmében a Jegyző köteles jelzéssel élni a Képviselő-

testület tájékoztatásának elmaradása esetén.  

 

„az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011.évi CXI. 

törvény 37.§ (1) bekezdése és 1. melléklet II. pont 8-9.alpontjai értelmében az 

önkormányzatnak a részére megküldött törvényességi felhívások teljes dokumentációját-

teljes tartalmát -is közzé kell tennie a saját weboldalán, mely a veszélyhelyzet időtartama 

alatt is irányadó.  

 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.  

 

 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

− A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. 

(X.31.) önkormányzati rendelet 



− A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól” szóló 

119/2012 (VI.26.) Korm. rendelet 

− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011.évi 

CXI. törvény 

 

 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 

 

 

 

4. Melléklet: 

− törvényességi felhívás 

−  határozati javaslat 

 

 

Enying, 2020. december 14. 

      

Tisztelettel: 

 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Polgármesterének 

………./2020. (XII.16.) polgármesteri határozata  

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel -Enying Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének véleménye kikérésével- az alábbi határozatot adom ki 

 

Tájékoztatás törvényességi felhívás tárgyában  

 

Enying Város Polgármestere 

 

1.  eleget tett „a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes 

szabályairól” szóló 119/2012 (VI.26.) Korm. rendelet 7.§ a) pontjában foglalt 

tájékoztatási kötelezettségének; 

 

2. a törvényességi felhívás Enying Város weblapján történő közzétételére 

felhatalmazza a polgármesteri hivatalt; 

 

3. megbízza a jegyzőt, hogy a törvényességi felhívásban szereplő jogszabálysértések 

orvoslásához szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 

 

 

    Felelős: Viplak Tibor polgármester 

    Határidő: azonnal 

 

 

 






















