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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy Kőszegszerdahely Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
törvényi
felhatalmazás alapján helyi rendeletet alkotott az
elismerő címek adományozásáról. A bejelentő
kifogásolta a helyi önkormányzati rendeletet, mert
álláspontja szerint jogszabálysértő, hogy az egyes
elismerő címek odaítélését, az adományozás jogkörét
a Képviselő-testület a polgármesterre ruházta át. A
bejelentő kérte a Kormányhivatal vizsgálatát, és
többek között javasolta a rugalmasabb döntéshozást
az Önkormányzat hatékonyabb működése céljából,
melynek keretében a Képviselő-testület hivatkozott
hatáskörét más önkormányzati bizottságokra
ruházhatná át.

lezárt

A Vas Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) az Alaptörvény
34. cikk (4) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX ·törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132.§ (3) bekezdésében
meghatározott törvényességi felügyeleti hatáskörben eljárva, a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló
119/2012. (Vl.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint megvizsgálta a tárgyi
közérdekű bejelentést. Kiemelték, hogy a bejelentés tárgya Kőszegszerdahely
Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Kőszegszerdahely Község Önkormányzata által adományozható
kitüntetésekről, elismerő címekről, díjakról szóló 8/2017. (Vl.26.)
önkormányzati rendelete polgármesterre hatáskört átruházó rendelkezése. A
Mötv. 42.§-a rendelkezik a képviselő testületi át nem ruházható hatásköreiről. A.
Mötv. 42. § 17. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható
át, amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. A jogi
szabályozás szerint át nem ruházható hatáskörbe azon hatáskör tartozhat, mely
hatáskör esetében a törvény az átruházás tilalmáról kifejezetten rendelkezik. A
Mötv. 42. § 3. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át
a kitüntetések és elismerő címek alapítása. A Mötv., sem más törvény a
kitüntetések, elismerő címek adományozását nem sorolja a képviselő-testület át
nem ruházható hatáskörei közé. A beadványában hivatkozott, Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény a képviselő-testület hatáskörét megállapítja ugyan, de
annak átruházása tilalmáról ezen törvény sem rendelkezik. A Kormányhivatal
arról tájékoztatta a bejelentőt, hogy a hatáskör átruházás Mötv. rendelkezésének
megfelelő helyi szabályozására vonatkozóan a Képviselő-testületnél, a Mötv.
133.§ (2) bekezdése alapján, javaslattal éltek.

