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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztálya (a továbbiakban: törvényességi felügyeleti szerv) a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbaikban: Mötv.) 133. § (2) 
bekezdésében biztosított hatáskörében javaslattal élt Raposka Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2018. június 14-én kelt, VEB/005/2473/2018. számú iratával.  
 
A javaslattétel oka, hogy Raposka Község Önkormányzata 2018. március 14-én rend-
kívüli nyilvános ülést tartott, melynek helyszíne a Tapolcai Közös Önkormányzati Hi-
vatal épületének jegyzői irodája (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) volt. Raposka Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Raposka Község Önkormányzata Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet (a további-
akban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testületi ülés helyszíne a Ra-
poska, Fő utca 51. szám alatt található Kultúrház. 
 
Az SZMSZ 43. § (2) bekezdése szerint a Polgármester biztosítja az önkormányzat de-
mokratikus működését, a széleskörű nyilvánosságot. 
 
A Kormányhivatal szerint sérül a széleskörű nyilvánosság alapelve abban az esetben, 
ha a választópolgároknak nehézségbe ütközhet a nyilvános képviselő-testületi ülésen 
való részvétel, mert annak összehívására és megtartására indokolatlanul, az SZMSZ-
ben rögzítettél eltérően más önkormányzat közigazgatási területén található helyszí-
nen kerül sor. 
 
A Kormányhivatal szerint jogsértés történt, mely utólag nem orvosolható, ezért javas-
latban hívta fel a Polgármestert a képviselő-testületi üléseknek az SZMSZ vonatkozó 
szabályai szerinti összehívására. Megállapította továbbá, hogy eltérő helyszín megje-
lölése az erre vonatkozó SZMSZ szabály rögzítése mellett - -például más önkormány-
zat képviselő-testületével együttes ülés megtartásakor – lehetséges. 
 



  
A Mötv. 133. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kormányhivatal javaslattal élhet 
az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javas-
latot a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács köteles meg-
tárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormány-
zat, illetve a társulási tanács köteles a kormányhivatallal ismertetni. 
 
A 2018. március 14-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésnek egy napirendi 
pontja volt, mégpedig a 2018. évi országgyűlési képviselő-választáson működő szava-
zatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása. Az előterjesztő az álta-
lános gyakorlattól eltérően, mely szerint a polgármester az előterjesztő, ez esetben a 
jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője volt. A választások lebonyolításával 
kapcsolatos választási rendet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) állapítja meg. 
 
A Ve. 24. § (1) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottság három tagját és szüksé-
ges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyű-
lési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja 
előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 
indítványt. 
 
A Ve. 25. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indít-
ványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A Ve. 25. § (2) bekezdése szerint pedig a 
választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a 
képviselő-testület.  
 
A Ve. 26. § a) pontja szerint amennyiben a választási bizottság tagjainak megválasztá-
sára határidőben nem kerül sor, a szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási 
iroda vezetőjének indítványára az országgyűlési egyéni választókerületi választási bi-
zottság – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – haladéktalanul megbízza.  
 
A hivatkozott jogszabályhelyekből megállapítható, hogy a 2018. március 14-i rendkí-
vüli nyilvános ülésen egy olyan napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület, mely-
nek előterjesztője a jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője volt, és amely napi-
rendi ponthoz sem a polgármester, sem a képviselők részéről – ebből következőleg a 
választópolgárok részéről sem – volt törvényes lehetőség módosító javaslat benyújtá-
sára. Amennyiben a képviselő-testületi nem választotta volna meg a jegyző által java-
solt szavazatszámláló bizottsági tagokat, akkor azt az OEVB tette volna meg helyet-
tünk. 
 
Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy SZMSZ-ünk szerint a képviselő-testületi 
ülések helyszíne a raposkai Kultúrház. Ezen egyetlen napirendi pont tárgyalásánál 
döntöttünk úgy, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére hívjuk 
össze a képviselő-testületi ülést, mert azt gondoltuk, hogy így gyorsabb és egyszerűbb 
az amúgy elég leterhelt Hivatal számára. 
 
 
A helyszín megválasztásakor tekintetbe vettük természetesen azt a tény is, hogy a sza-
vazatszámláló bizottságba sem a választópolgárok, sem a képviselő-testületi tagjai 
nem javasolhatnak más tagokat az előterjesztésben szereplő személyek helyett, így azt 
gondoltuk, hogy nem sérti a raposkai lakosság lényeges érdekeit a Tapolcán megtar-
tott képviselő-testületi ülés.  
 



  
Figyelembe vettük továbbá azt a körülményt is, hogy az utóbbi években – kivéve az 
utóbbi egy évet - jó néhányszor előfordult, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülést 
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal épületében tartottuk.  
 

A Kormányhivatal által tett javaslatot a fent leírtakkal együtt mindazonáltal elfogadni 
javaslom. A javaslatban leírtakat követve pedig a képviselő-testület a jövőben az üléseit 
a Kultúrházban fogjuk megtartani. 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíves-
kedjenek! 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbí-
zottjának 2018. június 14-én kelt, 
VEB/005/2473/2018. számú törvényességi javaslatát 
elfogadja. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a széleskörű nyilvános-
ság biztosítása alapelvének szem előtt tartásával a 
képviselő-testületi üléseket a jövőben a 8300 Raposka, 
Fő utca 51. szám alatti Kultúrházba hívja össze. 
 

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

 

Tapolca, 2018. június 21. 
 

                                                                                                Bolla Albert 
polgármester 

    
  


