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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a VEB/005/1647/2018. 
ügyiratszámú megkeresésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az önkormányzati 
rendeletek közzétételére vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt törvényességi 
felhívással élt Tapolca Város Önkormányzata felé. 
 
A nemzeti jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 4. §-a értelmében a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni: 
 

- a 2013. június 30-a után kihirdetett, hatályba nem lépett önkormányzati rendeleteket, 
- egységes szerkezetben a 2013. június 30-a után kihirdetett hatályos önkormányzati 

rendeletet, annak a lekérdezés napján hatályos szövegét, a lekérdezés napját megelőző 
és követő egy-egy időállapotát, 

- egységes szerkezetben a 2013. július 1. napját megelőzően hatályba lépett és 2013. 
június 30-át követően megváltoztatott önkormányzati rendelet hatályos szövegét és 
annak lekérdezés napját követő egy időállapotát. 
 

A Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a jegyző az egységes szerkezetű szöveget az 
önkormányzati rendelet vagy az önkormányzati rendeletet megváltoztató önkormányzati 
rendelet kihirdetését követő öt munkanapon belül a Nemzeti Jogszabálytárban közzéteszi. 
 
A Kormányhivatal az NJT önkormányzati rendelettárának felülvizsgálata során megállapította, 
hogy a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott néhány rendelet 
(módosító rendeletek) publikálására az előírt 5 munkanapos határidő túllépésével került sor. 
 
2018. január 15. napján érkezett a hivatalhoz egy tájékoztatás, melyben a kormányhivatal 
jelezte, hogy az önkormányzat módosító rendeletei nem kerültek feltöltésre a Nemzeti 
Jogszabálytár felületére, ennek oka, hogy a kiadott útmutató az egységes szerkezetű rendeletek 
publikálását írta elő. 
 
Az egységes szerkezetű rendeletek publikálása a kihirdetést követően minden esetben 
haladéktalanul megtörtént. A módosító rendeleteket a képviselő-testületi ülés anyagával együtt 
továbbítjuk a kormányhivatalnak.  
 



Mint kiderült, korábban sem volt egységes a gyakorlat, ezért a kormányhivatal készített egy 
szakmai állásfoglalást, melyet minden önkormányzat megkapott 2016. május 20. napján. Ebben 
leírták, hogy minden rendeletet, még a módosító rendeleteket is fel kell tölteni az NJT-re.  
 
Tekintettel arra, hogy 2017. első felében a hivatal vezetésének életében személyi változások 
történtek, erről a tájékoztatásról sajnos nem értesültünk, s így csak az egységes szerkezetű 
rendeleteket publikáltuk a rendszerben.   
 
A hiányzó néhány rendelet publikálása január hónapban megtörtént, s azt követően valamennyi 
rendelet publikálásra került az NJT felületén. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal VEB/005/1647/2018. számú, az 
önkormányzati rendeletek közzétételére vonatkozó jogszabályi 
előírások megsértése tárgyban érkezett törvényességi felhívását 
tudomásul veszi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottját értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Tapolca, 2018. április 24. 
 
 
 

              Dobó Zoltán 
  polgármester 


