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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő véleménye szerint egy
Heves megyei községben az évi
egyszeri,
előre
meghirdetendő
közmeghallgatás lebonyolítása során
több szempontból megsértették a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és
a szervezeti és működési szabályzat
vonatkozó
előírásait.
Álláspontja
szerint a közmeghallgatást követő
testületi ülésről szóló értesítés is
szabálytalan volt.

lezárt

A Heves Megyei Kormányhivatal Ludas Község Önkormányzatát érintő közérdekű
bejelentésre az alábbi tájékoztatást adta.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Ludas Község Polgármestere a
16/2020. (XII.10.) számú határozatában fogadta el a képviselő-testület 2021. évi
munkatervét. A Törvényességi Felügyeleti Főosztály megállapította jogszabálysértés
nem történt, hiszen nincs olyan jogszabály, amely kötelező rendelkezést tartalmazna a
közmeghallgatás konkrét időpontját illetően. A közmeghallgatás lebonyolítása a
jogszabályi előírásoknak és a munkatervben foglaltaknak megfelelt. A
kormányhivatal tájékoztatása szerint a lakosság a közmeghallgatás időpontjáról 15
nappal korábban értesítve lett az önkormányzat honlapján, illetve helyben szokásos
módon, hirdetőtáblákon. A lakosságnak tehát kellő ideje volt arra, hogy felkészülhessen
és részt vegyen a közmeghallgatáson. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a
testületi ülés meghívójának megküldése viszont nem az SZMSZ 17. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint történt, ezért felhívták a polgármester figyelmét
arra, hogy az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartására (meghívó
megküldésére) a jövőben fordítson kiemelt figyelmet.
A kormányhivatal azt is megírta, hogy a koronavírus elleni védettség igazolásáról a
60/2021.(II.12.) Korm. rendelet rendelkezik. A védettségi igazolvány használatának
és a jogosultság igazolásának általános szabályait a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza. A közmeghallgatás és a falugyűlés a
Korm. rendelet szerinti „egyéb rendezvények” körébe sorolható és a Korm. rendelet
6/C. § (1) bekezdése szerint az egyéb rendezvényt a 6/C. §-ban foglaltak szerint lehet
megtartani. A Korm. rendelet 6/C. § (3) bekezdése rögzíti, ha az egyéb rendezvényt
zárt térben tartják, az egyéb rendezvényen - az ott foglalkoztatottakon kívül - kizárólag
a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik
életévét be nem töltött személy vehet részt.

