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JAVASLAT
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1123-1/2019. számú törvényességi felhívásának
megtárgyalására
Tisztelt Közgyűlés!
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1123-1/2019. iktatószámon törvényességi felhívással
élt a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló
34/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: rendelet) szemben. A
törvényességi felhívást tájékoztatásul az előterjesztés 1. mellékleteként csatolom.
A törvényességi felhívás két megállapítást tett:
1. A kormányhivatal álláspontja szerint a rendeletben szabályozott tárgykör – egyes
közérdekű adatok közzététele és megismerése – a hatályos jogi szabályozás alapján nem
képezheti önkormányzati rendeletalkotás tárgyát. A törvényességi felhívás kiemeli külön az
Info. tv.-t, mely szerinte kifejezetten meghatározza, hogy milyen formában – mégpedig az
Info. tv. 35. §-ában meghatározott szabályzati formában – kell a helyi önkormányzat
képviselő-testületének szabályoznia az adott témakört. Az Info. tv. rendelkezése értelmében
ez kötelezően megalkotandó szabályzat.
A kormányhivatal hivatkozik az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére, amely a helyi
önkormányzat jogalkotói hatáskörét állapítja meg az alábbiak szerint:
„(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján
önkormányzati rendeletet alkot.”
2. A kormányhivatal szerint a rendelet bevezető része nem felel meg a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletnek. A bevezető rész
tartalmazza az önkormányzati rendelet megalkotásához szükséges érvényességi
kellékeket, amelyek a felhatalmazó rendelkezés és a feladatkört megállapító rendelkezés.
A kormányhivatal arra a megállapításra jutott, hogy
a) a rendelet bevezető részében megjelölt jogszabályhelyek alapvetően nem feladatkört
meghatározó rendelkezések, továbbá e megjelölt jogszabályhelyekkel szemben a rendelet
nem határoz meg kifejezett egyedi közzétételi listát, illetve a rendelet az egyszerű
közbeszerzési értékhatárnál alacsonyabb értékhatárt nem állapít meg;
b) a rendelet bevezető része nem tartalmaz feladatkört, továbbá nem a „feladatkörében
eljárva” kifejezést használja (ehelyett az „összhangban” kifejezés szerepel), ezért nem felel
meg az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésének.
A kormányhivatal hivatkozik továbbá a a Kúria Önkormányzati Tanácsának egy
határozatára, amelyben a Kúria szerint egy adott önkormányzati rendelet általában nem
alkotható meg részben eredeti jogkörben, másik részben pedig felhatalmazás alapján, így
ugyanis ellentmondásos helyzet keletkezhet.
A kormányhivatal a törvényességi felhívásban nem használja sem a törvénysértő, sem a
jogszabálysértő kifejezést, a szabályozás valamilyen módon biztosított lehetőségét nem

vitatja, sőt a felhívás 5. oldalának végén még útmutatást is nyújt a szabályozás lehetséges
módjaira, amelyek megfontolást érdemelnek.
Az átláthatósági rendelet 2020. január 1-jén lépett hatályba.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a rendelet
bevezető része módosítható lenne, azonban ezzel még nem oldódik meg a törvényességi
felhívásban megállapított másik probléma, ezért célszerűnek tűnik a rendelet hatályon kívül
helyezése. A rendelet hatályon kívül helyezését követően újragondolható, hogy a közérdekű
adatok közzététele és a közérdekű adatok megismerése milyen formában legyen
szabályozott.
A fentiek alapján az alábbi rendelettervezetet terjesztem a T. Közgyűlés elé, melynek 1. §-a
alapján hatályát veszti a rendelet, a 2. § pedig hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Az előterjesztést 2020. január 16-ai ülésén véleményezte az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság, melynek tagjai 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánították ez előterjesztést.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a közgyűlés elé.
Dunaújváros, 2020. január 23.
Pintér Tamás s.k.
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2020. (I.24.) önkormányzati rendelete
a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló
34/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1. § Hatályát veszti a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjéről szóló 34/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet.
2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
aljegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2020. január 24-én kihirdetésre került.

Dr. Molnár Attila
aljegyző

