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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Veszprém Megyei
Kirendeltsége a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 98. § (3)
bekezdése, valamint a 297/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján Tapolca Város
Polgármesteri Hivatalánál átfogó, komplex ellenőrzést végzett 2008. május 28-tól
2008. június 12-ig. Az ellenőrzést a 2007. január 01-től 2007. december 31-ig terjedő
időszakra végezte el a Közigazgatási Hivatal.

Az ellenőrzés kiterjedt egyrészről a Polgármesteri Hivatal önkormányzati igazgatási
területen végzett előkészítő munkájára, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó
közigazgatási feladatokra. Mindkét területről elmondható, hogy az ellenőrzés a
hivatal munkája vonatkozásában pozitív megállapításokat tett, emellett
természetesen mindkét területen állapított meg kisebb hibákat, hiányosságokat,
melyek kiküszöbölése a következő időszakban fog megtörténni.

A Képviselő-testület működésével kapcsolatban a Közigazgatási Hivatal egy
problémát vetett fel, melyet javasol a következőkben átgondolni. A Képviselő-
testület Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2007. (IV.16.) Kt. rendeletének 20. § 7. bekezdése rendelkezik a rendeletek
kihirdetéséről. A Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint a jelenlegi szabályozás
nem egyértelmű, mivel a Képviselő-testület rendeleteinek kihirdetése és közzététele
egy szakaszon belül kerül megfogalmazásra és nem válnak el egyértelműen a két
különböző fogalomhoz kapcsolódó jogkövetkezmények. Korábban a Képviselő-
testület a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata során (még az előző
ciklus alatt) vizsgálta azt a megoldást, hogy a Képviselő-testület rendeletei Tapolca
Város Honlapján kerüljön kihirdetésre. Az akkori technikai színvonal azonban
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kétségessé tette ezen megoldás bevezetését. Ezért került bele a Szervezeti és
Működési Szabályzatba a jelenlegi megoldás, miszerint a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján történik a helyi rendelet kihirdetése és a lakosság tájékoztatása
érdekében Tapolca Város Honlapján is közzé kell tenni a helyi rendeletet. A
Közigazgatási Hivatal ezzel kapcsolatban még azt is kifogásolta, hogy nem
egyértelmű, mikor következik be a joghatás, amely a kihirdetés tényéhez
kapcsolódik, a helyi rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba, vagy későbbi
időpontban. Megjegyezni kívánom, hogy a helyi rendeleteink minden esetben
megfogalmazzák a rendelet hatályba lépésének napját, álláspontom szerint így a
kihirdetés napja és a hozzá fűződő jogkövetkezmények egyértelműen
megállapíthatók. Ennek ellenére a Szervezeti és Működési Szabályzat
rendelkezéseinek felülvizsgálatával magam is egyetértek annak érdekében, hogy a
jövőben még egyértelműbb és pontosabb legyen ez a kérdés. Hangsúlyozni kívánom,
hogy a Közigazgatási Hivatal nem tett törvényességi észrevételt, csak javaslattal élt.

A Közigazgatási Hivatal üdvözlendőnek, jó megoldásnak tartotta, hogy a Képviselő-
testület üléseiről készült jegyzőkönyvek az Önkormányzat honlapján is
megtekinthetők, illetve letölthetők. A jelentés szerint ez még nem teljes körű, egyes
jegyzőkönyvek még nem érhetők el. Megjegyezni kívánom, hogy a jegyzőkönyvek
internetes honlapon való közzététele nem törvényi kötelezettség, elegendő az a
megoldás, amely a könyvtárban való elhelyezésről rendelkezik, illetve a
Polgármesteri Hivatalban bárki megtekintheti a jegyzőkönyveket. Mindezek ellenére
szükségesnek tartom ennek a gyakorlatnak a folytatását.

A Közigazgatási Hivatal megállapította az Adócsoporttal valamint az Építéshatósági
Csoporttal kapcsolatban, hogy az egy ügyintézőre jutó ügyszám alapján jelentős
leterheltség mellett dolgoznak a fenti területeken a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői. Mindkét csoport vonatkozásában javasolta annak felülvizsgálatát,
hogy lehetőség szerint a létszámot az adott területen a Polgármesteri Hivatal bővítse.

Ami a másik nagy csoportot illeti, azaz a jegyző közigazgatási hatáskörben ellátott
feladatait, a Közigazgatási Hivatal felhívta figyelmünket pár eljárási megoldásra,
illetve hibára. Ezek közül az alábbiakat szeretném kiemelni. Birtokvédelmi ügyekben
amikor a jegyző, mint első fokú hatóság megállapította hatáskörének hiányát,
Tapolca Város Bíróságához ezeket az ügyeket áttette. Ezen gyakorlat még az
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény alapján
helyes volt. Az időközben megváltozott eljárási szabályok alapján a közigazgatási
hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXV. törvény alapján ezen áttételeknek végzés
meghozatalával kell történniük, a jövőben ezt fogjuk alkalmazni. Felhívta továbbá a
figyelmet arra, hogy az üzletek működésével kapcsolatban az első fokú hatóságnak
éves ütemtervet kell készíteni arra vonatkozóan, hogy az üzleteket milyen módon
kívánja ellenőrizni. Megjegyzem, ezekre az ellenőrzésekre minden évben sor került, a
jegyző által megtartott irodavezetői értekezleteken határozták meg a jegyzővel
egyetértésben a felelős vezetők az ellenőrzések rendjét, melyekről emlékeztető
készült. Ez azonban nem egyenértékű a megkívánt megoldással, a jövőben erről éves
ütemtervet fogunk készíteni.
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Ezen apróbb hibák mellett megállapítható, hogy a Közigazgatási Hivatalnak nem
kellett élnie azzal a jogával, hogy a törvénysértés megszüntetésére 30 napos határidőt
tűzzön ki, azaz záradékkal lássa el a komplex ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet.

Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv, valamint az előbb említett tény mind arról
árulkodik, hogy Tapolca Város Polgármesteri Hivatala jó színvonalon, a
jogszabályoknak megfelelően látja el a munkáját mind a Képviselő-testület
munkájának előkészítése, mind a jegyző közigazgatási feladatainak végrehajtása
során.

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal komplex ellenőrzéséről szóló
jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi (1.sz. melléklet).

Mindezekre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató
tudomásul vételére, egyben javaslom, hogy 2008. december 31-ig a Szervezeti és
Működési Szabályzat felülvizsgálatára kerüljön sor a helyi rendeletek kihirdetése
módjának tekintetében.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-
dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal által elvégzett,
Tapolca Város Polgármesteri Hivatal komplex ellenőrzéséről
szóló jegyzőkönyvet tudomásul veszi, egyben felkéri Tapolca
Város Jegyzőjét és Polgármesterét, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat felülvizsgálatát készítse elő.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Polgármester, Jegyző

Tapolca, 2008. szeptember 03.

Dr. Imre László s.k.
jegyző


































































