
6. NAPIREND Ügyirat szám: BSZ/956-3/2020.

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2020. augusztus 14-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében
eljárva javaslattal élt Balatonszepezd Község Önkormányzata polgármestere felé.

A javaslattételre azért került sor, mert a polgármester által 2020. július 3. napján tartott
lakossági fórummal kapcsolatban megállapították, hogy az aktuális helyi közügyeket jelentő 
témaköröket tartalmazó, a polgármester által 2020. július 3. napjára összehívott, a
meghívóban lakossági fórumként meghirdetett és megtartott rendezvény céljaiban
megegyezik a közmeghallgatás, a községpolitikai fórum, illetőleg a falugyűlés jogalkotói 
célkitűzéseivel. Az összehívó személye, a rendezvény elnevezése, valamint az összehívás 
módja viszont sérti az Mötv. 53. § (1) bekezdés d) pontját, és 54. §-át, továbbá
Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2019. 
(III.29.) önkormányzati rendeletének 12. § (2) és (3) bekezdését.

A javaslatban felhívták a polgármester figyelmét a lakosság helyi közügyekről történő 
közvetlen tájékoztatásakor az Mötv. és az SzMSz hivatkozott és más irányadó
rendelkezéseinek szem előtt tartására. 

A javaslatot, mely az előterjesztés melléklete, a képviselő-testület köteles megtárgyalni és 
arról döntést hozni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a lakossági fórum kapcsán 
érkezett VE/53/794-2/2020. számú javaslatot
elfogadja.

Szentantalfa, 2020. augusztus 10.

dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester



Ügyiratszám:  VE/53/794-2/2020.
Ügyintéző:      dr. Árpásy Tamás 
Szerv.egység: Törvényességi Felügyeleti Osztály           
Telefon:          88/579-326

     Tárgy: Javaslat
              

Balatonszepezd Községi Önkormányzat
Dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Tisztelt Polgármester Úr! 

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a
továbbiakban: Mötv.) 53. § (3) bekezdése szerint a  képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit
illeti  meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága
ülésein,  továbbá  azoknak a  fórumoknak  a  rendjét (község-,  várospolitikai  fórum,
városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen
tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek
állásfoglalásáról  és  az  ott  felmerült  kisebbségi  véleményekről  tájékoztatni  kell  a
képviselő-testületet.
Az  Mötv.  53.  §   (1)  bekezdés  d)  pontja  alapján  az  önkormányzat  szervezeti  és
működési szabályzatának kötelező elemeként előírt  közmeghallgatás keretszabályait
az Mötv. 54. §-a tartalmazza.
Balatonszepezd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-
testülete  (a  továbbiakban:  Képviselő-testület)  az  Önkormányzat  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról  szóló  3/2019.  (III.29.)  önkormányzati  rendeletének  (a
továbbiakban:  SzMSz)  12.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében  a  közmeghallgatás
összehívására  a  Képviselő-testületet  jogosítja  fel,  az  összehívás  módjaként  a
közmeghallgatás helyét, idejét és a tárgyalásra, vagy ismertetésre kerülő tárgyköröket
tartalmazó  hirdetménynek  az  Önkormányzat  hirdetőtábláján  és  honlapján  történő
közzététellel történő nyilvánosságra hozatalát írja elő.

Az SzMSz 12. §  (5) bekezdése szerint az Mötv idézett, 53. § (3) bekezdésében leírt
felhatalmazása  alapján  a  Képviselő-testület  összehívhat  további  községpolitikai
fórumot,  falugyűlést,  amely  a  lakosság,  a  társadalmi  szervezetek  közvetlen
tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe történő bevonását szolgálják.

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

telefon: 88/579-326, fax: 88/550-837, e-mail: vemkh.torvenyesseg@veszprem.gov.hu



Az aktuális helyi közügyeket jelentő témaköröket tartalmazó, Ön által 2020. július 03-
ára  összehívott,  a  meghívóban  lakossági  fórumként  meghirdetett  és  megtartott
rendezvény deklarált céljaiban megegyezik a közmeghallgatás, a községpolitikai fórum,
illetőleg a falugyűlés jogalkotói célkitűzéseivel. Az összehívó személye, a rendezvény
elnevezése  illetőleg  az  összehívás  módja  viszont  sérti  a  hivatkozott
jogszabályhelyeket. 

Az Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján javaslatban hívom fel figyelmét a lakosság helyi
közügyekről történő közvetlen tájékoztatásakor az Mötv. és az SzMSz hivatkozott és
más irányadó rendelkezéseinek szem előtt tartására.
Kérem, hogy a Képviselő-testület  a javaslatot  tárgyalja  meg,  s annak elfogadásáról
vagy elutasításáról a Kormányhivatalt írásban tájékoztassa. 
A  helyi  önkormányzatok  törvényességi  felügyeletének  részletes  szabályairól  szóló
119/2012.  (VI.26.)  Korm.  rendelet  4.  §  (3)  bekezdésének megfelelően  a javaslatot
elutasító döntés indokáról a döntést követő 8 napon belül, írásban szíveskedjék
tájékoztatni.

Veszprém, 2020. augusztus 04.

    Tisztelettel:

       Takács Szabolcs
       kormánymegbízott

                                                                              nevében és megbízásából

             dr. Árpásy Tamás
                 osztályvezető

 

2


	Javaslat Balatonszepezd lakossági fórum_alairt.pdf
	Tisztelt Polgármester Úr!




