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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő kifogásolja egy Veszprém
megyében található kistelepülés képviselőtestületének működését és döntéshozatali
eljárását.

lezárt

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Kerta
Község Önkormányzata működésével kapcsolatos bejelentésére az alábbi
tájékoztatást adta.
A Bejelentő által kifogásolt gépjármű javításával kapcsolatos polgármesteri
intézkedéssel kapcsolatban jogsértést nem tártak fel, tekintettel arra, hogy az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) és (4) bekezdése kimondja,
hogy a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és
az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére abban az
esetben, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig nem
alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. E gazdálkodásról a
polgármester a képviselő-testület részére beszámol, a beszedett bevételek és a teljesített
kiadások beépülnek az új költségvetési rendeletbe, amely a 2020. február 12-i képviselőtestületi ülésen megtörtént.
A Kormányhivatal arról is tájékoztatott, hogy a közérdekű adatok közzétételének
kötelezettségéről, a közérdekű adatok igényléséről az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezik, amely alapján
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az önkormányzat által elnyert pályázatok elszámolásával kapcsolatban a
Kormányhivatal arról tájékoztatott, hogy a pályázati úton elnyert támogatás
felhasználásáról a támogatott a támogatónak tartozik elszámolással.
A Kormányhivatal megírta, hogy Bejelentő által kifogásolt, 2020. november 8-ra
kiírt időközi választásra nem kerülhetett sor az újabb veszélyhelyzet miatt. A
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi
CIX. törvény 4. § (4) bekezdése alapján az elmaradt választást legkésőbb a
veszélyhelyzet megszűnését követő 45. napra lehet kitűzni. A polgármester
veszélyhelyzetben történő döntéshozatalának kereteit a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése jelöli ki, mely szerint veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét – határozathozatalt és
rendeletalkotást is beleértve – a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása vizsgálati szakaszát külön
döntés meghozatala nélkül lezárta.

