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ELŐTERJESZTÉS 

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/93-1/2020. sz. törvényességi felhívásával összefüggő kér-

désekről 

Előterjesztő: dr. Révész Zoltán aljegyző 

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Révész Zoltán aljegyző 

Előterjesztést készítő személy neve: dr. Révész Zoltán aljegyző 

Pénzügyi ellenjegyző: - 

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1032-

2/2019. sz. törvényességi felhívása 

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi 

és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság  

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  

Előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

• 16/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelet Etyek Nagyközség Önkormányzat Kép-

viselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

• Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kor-

mányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) 

KIM rendelet 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fejér Megyei Kormányhivatal a mellékelt FE/02/93-1/2020. sz. törvényességi felhívással 

élt a képviselő-testületi jegyzőkönyvek felterjesztésével kapcsolatban. 

Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatal-

ok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 2.§-a sze-

rint a jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület bizottsága, társulá-

sa, valamint a részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon 



belül a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren 

keresztül megküldi a kormányhivatalnak. 

A felterjesztések késedelmét az egyes ünnepnapokhoz kapcsolódó változó munkarend, a jegy-

zőkönyvvezető leterheltsége, a polgármesteri hivatal személyi állományának változása, vala-

mint az aláírók nagy száma okozza.  

A mellékelt felhívás táblázatát kézírással kiegészítettük azokkal a dátumokkal, mely napokon a jegy-

zőkönyvvezető e-mailben értesítette az aláírókat a jegyzőkönyv elkészültéről és felkérte őket, hogy az 

aláírás végett fáradjanak be hivatalba. 

Mindazonáltal az SZMSZ módosítását nem javaslom, de felhívom a résztvevők figyelmét a határidők 

betartására. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését! 

Etyek, 2020. január 9. 

Tisztelettel, 

 Dr. Révész Zoltán 

 aljegyző 



Határozati javaslat 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2020. (...) határozata 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/93-1/2020. sz. törvényességi felhívásával összefüggő kér-

désekről 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Fej-

ér Megyei Kormányhivatal FE/02/93-1/2020. sz. törvényességi felhívásában foglaltakat és 

felkéri a jegyzőkönyvek készítésében és aláírásában résztvevők figyelmét a jogszabályokban 

előírt határidők pontos betartására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020.január 16. 








