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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2022. június 21-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya
által kibocsátott javaslatról
Előterjesztő: dr. Németh Mária Anita jegyző
Előkészítette: dr. Németh Mária Anita jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Zalahaláp Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2022. május 30-án megtartott
nyilvános ülésén alkotta meg Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 2/2022. (V.31.)
önkormányzati rendeletét, továbbá a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2022.
(V.31.) önkormányzati rendeletét.
A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban:
Korm.rendelet) 4/A. §-a alapján a két önkormányzati rendelet kihirdetését követően
gondoskodtam azok Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről és helyben szokásos
módon történő kihirdetéséről. Ugyanezen Korm.rendelet 8/A § (2) bekezdésében
meghatározott határidőn (három munkanap) belül a két önkormányzati rendeletet megküldtem
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti
Osztályának.
A Törvényességi Felügyeleti Osztály vezetője a 3/2022. (V.31.) zárszámadási rendelettel (a
továbbiakban: Ör.) kapcsolatban lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárásban a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 133. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva VE/53/883-1/2022.
ügyiratszámú iratában javaslattal élt. A javaslat 2022. június 3-án érkezett a Lesenceistvándi
Közös Önkormányzati Hivatalba a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartási
Modulon keresztül.
A törvényességi felügyeleti szerv a javaslat kibocsátását az alábbiakkal indokolta.
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. 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 sért a Jat. 7. § (2) bekezdését, mivel a
hatálybalépés időpontja nem lett órában meghatározva.

A törvényességi felügyeleti szerv javaslatban hívta fel a képviselő-testületet arra, hogy a
jövőben a Jat. hivatkozott bekezdése figyelembevételével járjon el, mivel a törvénysértés
megszüntetésére a Jat. 8. § (2) bekezdés c) pontja alapján jelen esetben már nincs lehetőség.
A Jat. 8. § (2) bekezdés c) pontja akként rendelkezik, hogy nem lehet módosítani vagy
hatályon kívül helyezni a hatályba lépett jogszabály hatályba léptető rendelkezését.
A zárszámadási rendelet hatályba lépésének időpontja 2022. május 31. napja, így a Jat.
hivatkozott rendelkezése alapján nincs lehetőség a hatályba léptető rendelkezés módosítására,
kiegészítésére.
A Mötv. 133. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „A kormányhivatal javaslattal
élhet az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A
javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács köteles
megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat,
illetve a társulási tanács köteles a kormányhivatallal ismertetni.”
Az Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján a javaslatot a képviselő-testület elé terjesztettem. A
hivatkozott jogszabályhelyek alapján indokolt a javaslat elfogadása, mivel az Ör. hatályba
lépése valóban nem órában lett meghatározva. A törvényességi javaslat az előterjesztés
mellékleteként olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Zalahaláp Község Önkormányzata képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztálya vezetőjének VE/53/8831/2022. ügyiratszámú, 2022. június 3. napján kelt javaslatát
megismerte, azt elfogadja.
Felhívja a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjének figyelmét, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 7. § (2) bekezdése alapján a jövőben, ha a
jogszabály hatálybalépésének és kihirdetésének napja
ugyanazon napra esik, a hatálybalépés időpontját órában
határozza meg, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.
Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztályának vezetőjét értesítse.
Határidő: 2022. június 28.
Felelős: jegyző
Zalahaláp, 2022. június 15.
dr. Németh Mária Anita
jegyző
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