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Tájékoztató a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról  

a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság  

2014. december 9-i és 2015. január 13-i üléseinek kitüntető címek adományozására 

vonatkozó napirendi pontjaival kapcsolatban 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal 2015. április 16-án kelt levelében (lásd 

előterjesztés 1. mellékletében) törvényességi felhívással élt Marcali Város Önkormányzata 

Képviselő- testületének a Civil kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági 

Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2014. december 9-i és a 2015. január 13-i nyilvános 

bizottsági ülése kitüntető címek adományozása napirendjeivel kapcsolatban.  A kitüntető 

címek adományozására vonatkozó napirendi pontok nyilvános ülésen történő tárgyalásával a 

felhívás alapján a Bizottság megsértette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) a) pontját.  

Az Mötv. 60. § alapján a bizottság ülésére a képviselő- testület ülésére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja pedig kimondja, hogy a 

képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania kitüntetési ügy tárgyalásakor, így minden díj, cím 

adományozásával kapcsolatos javaslat – köztük a Korzó-díj adományozására vonatkozó 

javaslatok is - zárt ülés keretén belül tárgyalhatók.  

A Bizottság 2015. május 11-i ülésén a 33/2015. (V.11.) számú bizottsági határozatban 

foglaltak szerint a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását tudomásul vette, 

a törvénysértés tényét elismerte. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a törvénysértés 

orvoslása érdekében a felhívásban meghatározottak szerint járt el. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, szíveskedjen a törvényességi felhívásról és annak 

következtében hozott bizottsági határozatról szóló tájékoztatót elfogadni. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

Somogy Megyei Kormányhivatal által Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2014. december 9-

 



i és 2015. január 13-i nyilvános üléseinek kitüntető címek adományozására vonatkozó 

napirendi pontjaira tett törvényességi felhívásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2015. május 21. 

 

 Dr. Sütő László s.k. 

 polgármester 
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