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Előterjesztő: Rózsahegyi Tibor polgármester
Előkészítő: Krámli János osztályvezető
ELŐTERJESZTÉS 8. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület 2022. február 14-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/272-1/2022. számú törvényességi
felhívásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Törvényességi Felügyeleti
Osztálya 2022. január 28. napján VE/53/272-1/2022. sz. alatt törvényességi felhívást bocsátott ki
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján eljárva Vászoly Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) ülései jegyzőkönyveinek megküldésére vonatkozó
jogszabályi előírások megsértése miatt, ugyanis a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás
Modul (a továbbiakban: TFIK) felületének felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a
Képviselő-testület 2021. november 30. és 2021. december 16. közötti időszakban készült
jegyzőkönyvei a Kormányhivatal részére jelentős késéssel, jogszabálysértő módon kerültek
megküldésre.
A múlt év utolsó hónapjában a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségéhez
tartozó 4 településen községenként 5-6 ülés került lebonyolításra, melyek előkészítése jelentős
energiákat kötött le. Fokozta a helyzetet, hogy a koronavírus járvány újabb hulláma következtében
több munkatárs megbetegedett, ennek ellenére a jelenlévő kollégák munkaidőn túl is ellátták a napi
sürgős feladataikat, viszont a fenti jegyzőkönyvek megküldése késedelmet szenvedett.
Dr. Tárnoki Richárd címzetes főjegyző haladéktalanul intézkedett annak érdekében, hogy a
képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek megküldésére vonatkozó jogszabályi előírások
maradéktalanul betartásra kerüljenek, a jövőben hasonló késedelmes megküldésre ne kerüljön sor.
Vászoly, 2022. február 9.

Rózsahegyi Tibor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2022.(II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Veszprém
Megyei Kormányhivatal VE/53/272-1/2022. számú törvényességi felhívásáról” című előterjesztést
és az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja VE/53/2721/2022. számú törvényességi felhívásában foglaltakat megismerte és azzal egyetért.
2. A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon a jegyzőkönyvek
határidőben történő feltöltéséről.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester
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