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Zalahaláp Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalahaláp Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  Képviselő-
testület)  által  alkotott,  az  Önkormányzat  2021.  évi  zárszámadásáról szóló  3/2022.
(V.31.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Ör.) törvényességi  felügyeleti
eljárásban történő vizsgálata alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (2) bekezdésében biztosított
hatáskörömben eljárva az alábbi 

javaslattal
élek.

Az  Ör.  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény   91.  §  (1)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a költségvetési évet követő  ötödik hónap utolsó napjáig hatályba
lépett. Az Ör. 4. §-a az Ör. hatályba lépését 2022. május 31-ének napjában határozza meg,
Az Ör kihirdetésének időpontja ugyancsak 2022. május 31. napja.  

A jogalkotásról  szóló 2010. évi  CXXX. törvény (a továbbiakban:  Jat.)  7.  § (2) bekezdése
szerint ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja
a kihirdetés  napja  is  lehet,  ebben  az  esetben  a hatálybalépés  időpontját  órában kell
meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.
Az Ör. Hatályba lépésének szabályozása és kihirdetése  a fentiek alapján sérti a Jat. 7. § (2)
bekezdését.

Mivel a törvénysértés megszüntetésére a Jat. 8. § (2) bekezdésének c) pontja alapján jelen
esetben  már  nincs  lehetőség,  javaslatban  hívom  fel  a  Képviselő-testületet  arra,  hogy  a
jövőben a Jat. hivatkozott rendelkezése figyelembevételével járjon el.

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

telefon: 88/579-326, fax: 88/550-837, e-mail: vemkh.torvenyesseg@veszprem.gov.hu
KRID: 247873705

mailto:vemkh.torvenyesseg@veszprem.gov.hu


2

Kérem, hogy a fenti javaslatot az Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület
legkésőbb  a  javaslat  kézbesítésétől  számított  30  napon  belül  tárgyalja  meg,  s  hozzon
döntést annak elfogadásáról vagy elutasításáról.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012.
(VI.26.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének megfelelően a javaslatot esetlegesen elutasító
döntés indokáról a döntést követő 8 napon belül, írásban kérek tájékoztatást.

Veszprém, időbélyegző szerint 

Tisztelettel:

A kormánymegbízott helyett eljáró
Dr. Vajda Viktória főigazgató
nevében és megbízásából:

              dr. Árpásy Tamás
              osztályvezető
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