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E l ő t e r j e s z t é s 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 2-i soron kívüli 

ülésére a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 15-én zárt 

ülésén tárgyalta a Marcali 2636/6-11. hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról szóló 

előterjesztést, továbbá 4. napirendi pontként az önkormányzat és a Tavi Kft. között 

kötendő közmédia -szolgáltatási szerződés jóváhagyását. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal az előterjesztéssel kapcsolatosan törvényességi 

felhívást tett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.)132. §. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján. (A 

felhívás írásos anyaga az előterjesztéshez mellékelve.)  

 

Felhívásában jelezte, hogy a testület elé terjesztett fenti napirendek zárt ülésen történő 

tárgyalásáról a nyilvános ülésen nem született minősített többséggel hozott határozat. 

A nyilvános ülés napirendjeinek elfogadása előtt a polgármester ugyan javasolta a 

tárgy szerinti két, konkrétan megjelölt napirend vonatkozásában a zárt ülésen történő 

tárgyalás szükségességét, azonban ezt csak részben indokolta meg, és jogszabályra 

hivatkozást sem tartalmazott a javaslata. 

A felhívás tartalmazza, hogy a „felterjesztett jegyzőkönyv szerint a tárgy szerinti 2.és 

4. napirend tekintetében a ”zárt ülés tartására kizárólag a polgármester egyszemélyi 

döntése alapján kerület sor, amely az Mötv.46.§. (2) bekezdés c) pontjába és az 

Mötv.50.§-ba ütközően törvénysértő.” A jegyzőkönyv ugyan a napirendek 

megjelölését és magát a javaslatot is tartalmazza, de a testület a javaslatról külön 

határozatot nem hozott. 

A 2. napirend tárgyalásának anyagában szerepel az eladók zárt ülés tartására 

vonatkozó kérelme, amely a jelen esetben irreleváns, mert az Mötv.46.§-ban foglalt 

feltételek szerint a képviselőtestület működésére vonatkozó előírások határozzák meg 

a zárt ülés tartásának indokoltságát részben külön erre vonatkozó döntés nélkül, 

részben erre vonatkozó külön döntés alapján. 

A felhívás tartalmazza továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény alapján is kellő módon 

megindokolva alá kell támasztani a zárt ülés elrendelésének indokoltságát. Nem 



elegendő továbbá általánosan megfogalmazni azokat. Javaslatot tett továbbá a 

képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29) 

önkormányzati rendelet zárt ülési adatai vonatkozásában az illetéktelen felhasználás 

megakadályozására vonatkozó rendelkezések megfogalmazására. 

   

Előterjesztő álláspontja: 

A Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/635/2017.számú felhívásának 
elfogadását javaslom a működésben megnyilvánuló azon törvénysértésre 

vonatkozóan, amely szerint zárt ülésen tárgyalandó napirend zárt ülésre utalására 

vonatkozó, kellően indokolt határozat meghozatala szükséges minden esetben. 

 

Ugyanakkor megjegyezni kívánom, hogy külön jegyzőkönyvezett határozat hiányában 

sem döntöttem egyszemélyben polgármesterként a napirendek tárgyalásáról, hiszen az 

általam elmondottak alapján a képviselőtestület egyhangú szavazással- ami megfelel a 

minősített többségi döntésnek is a 2016.december 15-i ülés jelenlevő képviselői 

létszáma alapján- döntött a nyilvános ülés napirendjeiről annak ismeretében, hogy a 

két előterjesztést zárt ülésen tárgyaljuk. Senkinek nem volt kérdése, eltérő javaslata, 

így a Kormányhivatal egyszemélyes döntésre vonatkozó megállapítása szerintem 

téves. 

  

Javaslom a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének 

elfogadását. 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei 

Kormányhivatalnak a képviselő-testületi zárt ülés tartására vonatkozó 

SOB/03/635/2017.számú felhívásában foglaltakat megismerte, azt elfogadja. Zárt ülés 

tartása esetén az Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak betartása érdekében a 

képviselő-testület gondoskodik zárt ülés tartására vonatkozó külön döntés 

meghozataláról és jegyzőkönyvezéséről.  

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

Marcali, 2017. február 28. 

 

 

                                                                                               Dr. Sütő László  

                                                                                               Polgármester 
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