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Tárgy: Törvényességi észrevétel a 2/2-48/2019. iktatószámú, Budapest Főváros XV . kerület
Rákospalota , Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotásáról tárgyú előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatokra
Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester részére

Helyben
Tisztelt Alpolgármester Asszony!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 81. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt törvényességi jogkörömben eljárva a 2/2-48/2019.
iktatószámú, Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról tárgyú előterjesztéshez benyújtott 2/248/b/2019., 2/2-48/c/2019., 2/2-48/d/2019. és 2/2-48/g/2019. iktatószámú módosító javaslatokkal
kapcsolatban a következő
törvényesség

észrevételt

teszem .
1.

A 2/2-48/b/2019. iktatószámú módosító javaslat nem felel meg a Képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII. 2.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban : SZMSZ) 10. mellékletének 5.2. pontjában előírtaknak , miszerint a
határozati javaslatnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló jogszabályok pontos
meghatározását, (a határozati javaslat végén attól elkülönítve és megkülönböztetett
betű használattal fel kell tüntetni a döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyeket. )
A módosító javaslat a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat számára biztosítana
irodahelyiséget kedvezményes bérleti díj fizetésével, erről azonban semmilyen egyeztetés a
Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal nem volt. Ha a módosító javaslat benyújtójának mégis
van ilyen információja, úgy a módosító javaslat nem felel meg az SZMSZ 10. mellékletének
5.1. pontjában előírtaknak , miszerint az előterjesztésnek tartalmaznia kell az előterjesztésre
vonatkozó valamennyi el őzményt, és ismertetni kell az előkészítés során bevont szervek
álláspontját.
Ezen túlmenően , az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás
alapján a nemzetiségi törvényben foglaltaknak megfele l ően biztosítja a helyiséget a
nemzetiségi önkormányzatok működéséhez. Sérülhet azonban az esélyegyenlőség elve, ha
külön iroda biztosításával csak a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kapna további külön
támogatást.

2.

A 2/2-48/c/2019. iktatószámú kiegészítő határozati javaslat nem felel meg az SZMSZ 10.
mellékletének 5.1. és 5.2. pontjában előírtaknak, miszerint a határozati javaslatnak
tartalmaznia kell az elérendő célt tömören és világosan , amit az általánosság kerülésével kell
megfogalmazni , tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló jogszabályok pontos
meghatározását, (a határozati javaslat végén attól elkülönítve és megkülönböztetett
betűhasználattal fel kell tüntetni a döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyeket.)
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A kiegészítő határozati javaslatokban nincs világosan megfoga lmazva annak célja, továbbá
jogilag értelmezhetetlen , hogy a módosító javaslat be nyújtója mit ért helytál lóság
felülvizsgálatán .
Ezen tú l menően , a kiegészítő határozati javaslatok az előterjesztés 3. mellékletére
vonatkoznak, az elfogadni kért határozati javaslatok a 2019. évi költségvetési rendelet 3.
számú mellékletét kérik felülvizsgálni, azzal, hogy a vizsgá lat eredményének függvényében
terjessze azt a polgármester a költségvetési rendelet módosításával a Képvise l ő-test ü l et elé.
A határozati javaslatok értelmezhetetlenek és végrehajtatlanok azért is, egyrészt mert a
táblázat nem a költésvetési rendelettervezet, hanem az e l őterjesztés 3. melléklete, másrészt
a kiegészítő határozati javaslat e l őterjesztéseko r ni ncs az önkormányzatnak 201 9. évre
szóló költségvetési rendelete.
A 2/2-48/d/2019. iktatószámú ki egészítő határozati javaslat nem felel meg az SZMSZ 10.
mellékletének 5.2. pontjában el ő í rtaknak , miszerint a határozati javaslatnak tartalmaznia kell
a döntés alapjául szolgáló jogszabályok pontos meghatá rozását, (a határozati javaslat végén
attól elkülönítve és megkü lönböztetett betűhaszná l atta l fel kell tüntetn i a döntés alapjáu l
szolgáló jogszabályhelyeket.)

3.

A kiegészítő határozati javaslat további öt lakás ingyenes használatba adását tartalmazza a
Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére.
Az ingyenes használatba adás megnöveli az előterjesztés 3. mellékletében felsorolt
közvetett támogatások összegét, ennek összege azonban a kiegészítő határozati
javaslatban nem került meghatározásra, így a javaslat elfogadása esetén a határozat
végrehajthatatlan , mivel összegek hiányában azt a költségvetési rendelettervezetben azt
átvezetni nem lehet.
A 2. és 3. ponttal kapcsolatban együttesen megállapítható továbbá , hogy a benyújtott kiegészítő
határozati javaslatok semmilyen ok-okozati összefüggésben nincsenek a 2/2-48/2019.
iktatószámú , Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota Ön kormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról tárgyú el őte rjesztés határozati
javaslataival, tehát értelmezhetetlen , hogy mit akarnak kiegészíteni .
4.

A 2/2-48/g/2019. iktatószámú módosító javaslat nem felel meg a Képvíselö-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII. 2.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban : SZMSZ) 10. mellékletének 5.2. pontj ában elő í rtak n a k , miszerint a
határozati javaslatnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló jogszabályok pontos
meghatározását, (a határozati javaslat végén attól elkülönítve és meg külö nböztetett
betűhaszná lattal fel kell tüntetni a döntés alapjául szolgá ló jogszabályhelyeket.)
A módosító javaslatban teljes összevisszaságban szerepelnek a határozati javaslatok, annak
indokolásaival, továbbá számszaki hibák tarkítják . A határozati javaslatokban megjelölt
összegek együttesen 48 millió forintot tesznek ki , ehhez képest a javaslat az általános
tartalékot 48.200.000 Ft-tal csökkentené.
Így a határozati javaslat végrehajthatatlan .

Budapest , 20 19. március 11 .
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dr. Lamperth
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