napirendi pont**
Bizalmas: □

ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)
Előterjesztés címe:

Lőrincz László alpolgármesteri tisztsége tárgyában a Képviselő-testület által hozott
71/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozattal szembeni törvényességi felhívás

Az előterjesztés tartalma:

A PE/030/01286-1/2022.
vonatkozó javaslat.

Ülés fajtája*:

nyílt

'

•

Előterjesztő neve: , ’

Balogh Csaba polgármester

/

,

ügyiratszámú törvényességi felhívásban foglaltak teljesítésére

1

Mészáros Tamás önk. koord. ov. \
T

Az előterjesztést készítette: -

Szabó Cintia titkársági ügyintéző

Személyi érintettség esetén a zárt
ülés kérésére vonatkozó
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának ■:
dátuma**:

2022. 08. 17.

Sürgősség indoka:
Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdfformátumban kötelező.
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
□
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság
El
Tárgyalja: .
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
□
Képviselő-testület
El
IGEN: □
NEM: El
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Szerepelt-e korábbi napirenden:
Előzmény mellékletként csatolva: □
IGEN: □
NEM: El
Pénzügyi állásfoglalást igényel:
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:.................................................
IGEN: □
NEM: El
Jogi,állásfoglalást igényel:
Véleményező jogász:
Városüzemeltetési EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
' ;

Átadás formája:

tanácsnok
Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Tanácsnoki vélemény: .

Több alternatív határozati vagy
VAN: □
rendeleti javaslat: *A határozat végrehajtásáért
felelős személy megnevezése:

NINCS: El

oolgármester, jegyző

A végrehajtási határidő
megjelölése (reális időpont):

_

izonnal

A napirend tárgyalásához
tanácskozási joggal
meghívandók:
' ‘

‘ 1átdolgozandó,

i

tárgyalásra nem alkalmas:

□

víegjegyzés:...............................................................................
Jegyzői ellenjegyzés:
•’/, , _
'. (

•

i Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

jegyző
(7
*yző

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

BíEH

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának
soron következő ülésére

Tárgy: Lőrincz László alpolgármesteri tisztsége tárgyában a Képviselő-testület által hozott 71/2022
(IV. 28.) önkormányzati határozattal szembeni törvényességi felhívás

Mellékletek:
• PE/030/01286-1/2022. ügyiratszámú törvényességi felhívás másolata
• 71/2022. (IV. 28.) Ök. határozat másolata
• 136/2022. (VI. 30.) Ök. határozat másolata
• 137/2022. (VI. 30.) Ök. határozat másolata
• határidő-hosszabbírás iránti kérelem másolata

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. április 28. napján tartott ülésén tárgyalta
Lőrincz László társadalmi megbízatásban történő alpolgármesteri feladatellátásra irányuló
nyilatkozatáról szóló napirendi pontot, melynek végén a 71/2022. (IV. 28.) önkormányzati
határozatával, minősített többség hiányában nem fogadta el a nyilatkozatot.
A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a hivatkozott határozatot
megvizsgálta és annak eredményeként törvényességi felhívással élt az alábbiakra történő hivatkozással:
Az alpolgármesteri tisztség betöltési módja változtatásának lehetőségét a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 64. § (2)
bekezdése teremti meg, mely szerint - figyelemmel az Mötv. 79. § (2) bekezdésére - az
alpolgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül
egy esetben - az alpolgármester egyetértésével - a szervezeti és működési szabályzat egyidejű
módosításával megváltoztathatja.
A választható alpolgármesterek számát és a tisztség betöltésének módját (főállású vagy
társadalmi) mint alapvető szervezeti kérdést - minősített többségű szavazatszámot igénylő - a
szervezeti és működési szabályzatban kell szabályoznia a képviselő-testületnek. Göd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021.
(VIII. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) rendezi az alpolgármesteri
tisztség betöltésének módját, megállapítva, hogy az alpolgármester(ek) a Képviselő-testület
tagjai közül választott, társadalmi megbízatású alpolgármester(ek).
Az alpolgármesteri jogállás változtatása kapcsán tett nyilatkozat az Mötv. 64. § (2) bekezdése
szerinti
egyetértő
nyilatkozat,
melynek Képviselő-testület általi
elfogadásával,
tudomásulvételével kapcsolatos döntési kötelezettséget jogszabályi előírás nem fogalmaz meg.
A Képviselő-testület az alpolgármesteri tisztség módjának meghatározásáról az SZMSZ-ében
már rendelkezett. Lőrincz László azon nyilatkozata, mely szerint alpolgármesteri tisztségét
társadalmi megbízatásban kívánja ellátni, képviselő-testületi jóváhagyást nem igényelt, így a
Képviselő-testület hatáskörén túlterjeszkedve hozta meg döntését.
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A Kormányhivatal a fentiekre tekintettel, az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján felhívta a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a törvényességi felhívást - annak kézbesítését (2022. július 20.) követő - 30
napon belül tűzze napirendjére és a határozat hatályon kívül helyezésével a törvénysértést szűntesse
meg.
Ezen képviselő-testületi ülést követően a Képviselő-testület 2022. június 30. napján ismét tárgyalta
Lőrincz László és Fülöp Zoltán képviselők alpolgármesteri tisztségével kapcsolatos kérdést, melynek
keretében a 136-137/2022. (VI. 30.) önkormányzati határozataival úgy döntött, hogy Lőrincz László és
az időközben e tisztségéről lemondó Fülöp Zoltán alpolgármesteri tisztségének betöltési módját 2022.
április 1. napjától főállásúról társadalmi megbízatásúra változtatja. A Kormányhivatal törvényességi
felhívásában foglaltakra figyelemmel indokolt ezen határozatokat is hatályon kívül helyezni.

Figyelemmel arra, hogy Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervében
július és augusztus hónapokra munkaterv szerinti képviselő-testületi ülést nem tervezett, a 2022.
augusztus 29. napjával kezdődő héten esedékes rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontja a
törvényességi felhívás teljesítésére nyitva álló 30 napos határidőn kívülre esik, ezért 2022. augusztus
17. napján a határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem előterjesztésére került a Pest Megyei
Kormányhivatal részére, melynek utólagos képviselő-testületi jóváhagyása szükséges.
Mindezekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Bizottság és a T. Képviselő-testület
elé szíves támogatás és elfogadás céljából.

Határozati javaslat:

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pest Megyei Kormányhivatal 2022. július 19. napján kelt PE/030/01286-1/2022. ügyiratszámú
törvényességi felhívására tekintettel az általa hozott 71/2022. (IV. 28.), 136/2022. (VI. 30.) és
137/2022. (VI. 30.) önkormányzati határozatait hatályon kívül helyezi.

Egyebekben a hivatkozott törvényességi felhívás teljesítésére 2022. augusztus 17. napján
előterjesztett határidő-hosszabbítás iránti kérelmet jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. augusztus 17.

Balogh Csaba
polgármester

2131 Göd, Pesti út 81. ISI 2131 Göd, Pf. 28. S 27/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK

Pest Megyei

Kormányhivatal
Ügyiratszám: PE/030/01286-2/2022.
Ügyintéző: dr. Kráhling Erzsébet
Telefon: (1) 235-1712

Tárgy: tájékoztatás törvényességi felhívásról
Hív. szám:
Melléklet: 1 pld, törvényességi felhívás

Balogh Csaba részére

polgármester
Gödi Polgármesteri Hivatal

Göd
Pesti út 81.
2131

Tisztelt Polgármester Úr!

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.)
Korm. rendelet 7. § a) pontja alapján tájékoztatásul megküldöm Önnek a képviselő-testülethez intézett,
PE/030/01286-1/2022. számú törvényességi felhívásomat.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a fenti jogszabályhely által előírt kötelezettségre figyelemmel
szíveskedjék tájékoztatni a képviselő-testületet a törvényességi felhívás tartalmáról.
Kérem továbbá, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. §
(1) bekezdés második mondatában meghatározott törvényi kötelezettség alapján a képviselő-testület
által tett intézkedésről vagy a testület egyet nem értéséről Tisztelt Polgármester Úr a törvényességi
felhívásban megadott határidőn belül írásban adjon tájékoztatást a Pest Megyei Kormányhivatal részére.
Budapest, 2022. július A”
Dr. Tárnái Richárd kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Törvényességi Felügyeleti Főosztály
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: (05-1) 235-1712: Fax: (06-1) 317-2491; KRID: 119816358
E-mail: torvenyesseg@pest.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Pest Megyei
Kormányhivatal
Ügyiratszám: PE/030/01286-1/2022.
Ügyintéző: dr. Kráhling Erzsébet
Telefon: (1)235-1712

Tárgy: törvényességi felhívás
Hív. szám:
Melléklet:

Göd Városi Önkormányzat

Képviselő-testülete részére

Göd

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132.
§ (1) bekezdés a) pontjában a kormányhivatal számára biztosított törvényességi felügyeleti jogkörben
eljárva [a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 32. § a) pontjában foglalt felhatalmazásra figyelemmel], az Mötv. 132. §
(3) bekezdés b) pontja alapján vizsgáltam, hogy Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2022.
(IV. 28.) számú határozata (a továbbiakban: Határozat.) megfelel-e a jogszabályokban előírtaknak.
Vizsgálatom alapján az alábbi
törvényességi felhívással

élek.
A Határozattal a képviselő-testület nem fogadta el Lőrincz László alpolgármester 2022. március 30-i
keltezésű azon nyilatkozatát, mely szerint 2022. március 31-től társadalmi megbízatásban kívánja ellátni
az alpolgármesteri feladatait.
Az alpolgármesteri tisztség betöltési módja változtatásának lehetőségét az Mötv. 64. § (2) bekezdésének
szabályozása teremti meg, mely szerint a polgármesteri tisztség [ideértve az Mötv. 79. § (2)
bekezdésének előírása folytán az alpolgármesteri tisztséget is] betöltésének módját a képviselő-testület
a megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármester (alpolgármester) egyetértésével, a
szervezeti és működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja.

A képviselő-testület szervezetének és működésének részletes szabályairól, szerveiről, azok jogállásáról
és feladatairól - a minősített többségű szavazatszámot igénylő - szervezeti és működési szabályzatról
szóló rendeletében rendelkezik [Mötv. 53. § (1) bekezdés j) pont]. A választható alpolgármesterek
számát, és a tisztség betöltésének módját (főállású vagy társadalmi) mint alapvető szervezeti kérdést a
szervezeti és működési szabályzatban kell szabályoznia a testületnek.

Törvényességi Felügyeleti Főosztály
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: (06-1) 235-1712; Fax: (06-1) 317-2491; KRID: 119816358
E-mail: torvenyesseg@pest.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Göd Város önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021.
(Vili. 24.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ) határozott - a szervezetét érintő
kérdésként - az alpolgármesteri tisztség betöltésének módjáról, leszögezve, hogy az alpolgármester(ek)
a képviselő-testület tagjai közül választott, társadalmi megbízatású alpolgármester(ek).

A jogállás változtatása kapcsán tett alpolgármesteri nyilatkozat az Mötv. 64. § (2) bekezdése szerinti bár utólagosan tett - egyetértő nyilatkozat, melynek képviselő-testület általi elfogadásával, tudomásul
vételével kapcsolatos döntési kötelezettséget jogszabályi előírás nem fogalmaz meg. A képviselő
testület a szabályozási körébe tartozó kérdésben (alpolgármesteri tisztség módjának meghatározása) az
SZMSZ-ében már rendelkezett, így az ügy további képviselő-testületi intézkedést nem kíván meg. Az
előzőek alapján Lőrincz László azon nyilatkozata, amely szerint alpolgármesteri tisztségét társadalmi
megbízatásban kívánja ellátni, testületi jóváhagyást, tudomásul vételt nem igényelt, a testület hatáskörén
túlterjeszkedve hozta meg döntését.
Az Mötv. 134. § (1) bekezdése első mondatában foglaltak alapján felhívom a Tisztelt Képviselő
testületet, hogy a felhívást, annak kézbesítését követő
30 napon belül

tűzze napirendjére, és a Határozat hatályon kívül helyezésével a törvénysértést szüntesse meg.
Az Mötv. 134. § (1) bekezdés második mondatában meghatározott törvényi kötelezettségnek eleget téve
vizsgálják meg a törvényességi felhívásban foglaltakat és az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet
nem értésükről a Pest Megyei Kormányhivatal részére - a fentiekben megadott határidőn belül - írásban
adjanak tájékoztatást.

Szükségesnek tartom jelezni, hogy az Mötv. 134. § (2) bekezdése alapján a megadott határidő
eredménytelen leteltét követően a törvényességi felügyeleti eljárás körébe tartozó egyéb eszközeinek
alkalmazásáról mérlegelési jogkörömben hozok döntést.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes
szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 8. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidő
alatt a jogszabálysértés nem szüntethető meg, a határidő - egy alkalommal - további 30 nappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbítására az érintett képviselő-testület erre irányuló, a Korm.
rend. 5. § (1) bekezdésében meghatározott informatikai rendszerbe (Nemzeti Jogszabálytár
Törvényességi Felügyelet írásbeli Kapcsolattartás Modul) a törvényességi felhívásban megadott határidő
lejártát megelőzően feltöltött, indokolt kérelme alapján kerülhet sor.

Budapest, 2022. július „!X”.
Dr. Tárnái Richárd korm ánymeg bízott

nevében és megbízásából:
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Pest Megyei Kormányhivatal
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Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT
71/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
"Társadalmi alpolgármesterség tudomásulvétele"

71/2022. (IV. 28.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az alábbi határozati javaslatot - tekintettel arra, hogy az a szavazatok minősített többségét nem kapta meg nem fogadta el:
„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

tudomásul veszi Lőrincz László 2022. március 30-án tett nyilatkozatát, amely szerint 2022. március 31-tői
humán területekért felelős társadalmi alpolgármesterként kíván dolgozni Gödért.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt,
alpolgármesterséggel összefüggő szükséges lépéseket tegye meg.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal”

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző
K. m. f.

A kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető

hogy Lőrincz László társadalmi

Göd Város önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT
136/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat
"Lőrincz László alpolgármesteri jogviszonyának rendezése "

136/2022. (VI. 30.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Lőrincz László alpolgármesteri tisztségének betöltési módját 2022. április 1. napjától - erre irányuló
nyilatkozatára figyelemmel - főállásúról társadalmi megbízatásúra változtatja.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző
K. m. f.
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A kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető

Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT
137/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat
"Fülöp Zoltán alpolgármesteri jogviszonyának rendezése"

137/2022. (VI. 30.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fülöp Zoltán alpolgármesteri tisztségének betöltési módját 2022. április 1. napjától - erre irányuló
nyilatkozatára figyelemmel - főállásúról társadalmi megbízatásúra változtatja. Fentieken túl megállapítja, hogy
Fülöp Zoltán alpolgármesteri tisztsége arról a Képviselő-testületnek címzett szóban történő lemondással 2022.
április 13. napján megszűnt.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző

K. m. f.

A kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető

Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu
Ügyiratszám: 10/35-3/2022.
Ügyintéző: Mészáros Tamás
Elérhetőség: 0627/530-041

Tárgy: Törvényességi felhívás teljesítésére nyitva
álló határidő meghosszabbítása iránti kérelem
Hív. sz.: PE/030/01286-1/2022.

Pest Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztály

dr. Danka Ferenc főosztályvezető r.
Budapest
Városház utca 7.
1052

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Tárgyi ügyben 2022. július 20. napján érkezett fenti számú törvényességi felhívására hivatkozással
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.)
Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján kérem, hogy a jogszabálysértés megszűntetésére biztosított
határidőt további 30 nappal meghosszabbítani szíveskedjen az alábbi indokra tekintettel:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervében július és augusztus
hónapokra munkaterv szerinti képviselő-testületi ülést nem tervezett, a 2022. augusztus 29. napjával
kezdődő héten esedékes rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontja pedig a törvényességi felhívás
teljesítésére nyitva álló 30 napos határidőn kívülre esik.

E kérelem Képviselő-testület általi utólagos jóváhagyására a törvényességi felhívásról szóló napirendi
pont tárgyalása keretében kerül majd sor.

Göd, 2022. augusztus 17.

Tisztelettel:

Értesül:
1) Címzett (NJT-TFÍK felületén keresztül)
2) Irattár
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