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Tisztelt Képviselő Úr!

Dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2018.
november 12-én írásban jelezte, hogy a K/3102. számon, ,,Mennyi nyilvános WC
működik az országban?" címmel, 2018. október 29-én benyújtott, az emberi
erőforrások miniszteréhez címzett írásbeli kérdésében foglaltak megválaszolása
kormányzati feladatkört nem érint, ezért kérte az indítvány visszautasítását.
Az államtitkár úr a visszautasítás jogi háttereként az alábbi törvényhelyeket jelölte
meg:
,,A képviselő konkrét kérdései a nyilvánosan működő illemhelyek pontos számára és az
ilyen helyiségekkel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkoznak.
A Magyarország helyi őnkorrnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mőtv.) 13. § (1) bekezdése példálózó felsorolást ad a helyi közügyekről,
valamint a helyben biztosítható közfeladatokról. Az Mötv. 14. § (1) bekezdése
kimondja, hogy a 13. §-ban foglalt feladatok ellátásának részleteit törvények és egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
A képviselő által megfogalmazott kérdések - azaz a nyilvánosan működő illemhelyek
létesítése és azok fenntartása, működtetése - vonatkozásában törvény vagy egyéb
jogszabály nem ír elő szabályokat. Ebből adódóan az önkormányzatok ezen feladata
önként vállalt önkormányzati feladatnak tekintendő.
Az önként vállalt önkormányzati feladatok esetében az Mötv. 10. § (2) bekezdése
rögzíti, hogy a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás
döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet
jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi
közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az



önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által
kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját
bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
Budapest főváros kétszintű önkormányzata (a főváros önkormányzati rendszere) a
fővárosi és a kerületi szintű önkormányzatokból áll. Az Mőtv, 23. § (1) bekezdése
alapján a Fővárosi Önkormányzat az e törvényben meghatározottak szerint ellátja
mindazokat a terület- és településfejlesztési, valamint területrendezési,
településrendezési és településüzemeltetési feladatokat, amelyek a főváros egészét
érintik, vagy amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez
kapcsolódnak. Az idézett törvényhely (2) bekezdése értelmében a Fővárosi
Önkormányzat látja el - a (4) és (5) bekezdésben szabályozott feladatmegosztás szerint
- a főváros egészét, több kerületét, valamint a fővárosi önkormányzat által közvetlenül
igazgatott Margitszigetet érintő helyi önkormányzati feladatokat. A (3) bekezdés
kimondja továbbá, hogy a fővárosi kerületi önkormányzatok - törvény keretei között -
önállóan gyakorolják a települési önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és
hatáskört, amelyet törvény nem utal a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos feladat- és
hatáskörébe, valamint ellátják az (1) bekezdésbe nem tartozó településfejlesztési,
valamint településrendezési és településüzemeltetési feladatokat.
A fentiek alapján a feltett kérdésekre a helyi önkormányzatok (a főváros esetében a
Fővárosi Önkormányzat, továbbá erre vonatkozó döntés esetén a kerületi
önkormányzatok) tudnak válaszolni.
Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése szerint országgyűlési képviselő a Kormányhoz és
a Kormány tagjához a feladatkörükbe tartozó ügyben intézhet kérdést, amelyet az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY. határozat (a továbbiakban:
HHSZ) 121. § (1) bekezdése is megerősít.
A miniszterek feladatkörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/ 2018. (V. 22.) Korm. rendelet szabályozza. A fent írtak értelmében a képviselők által
feltett kérdések megválaszolására a Kormány egyetlen tagja sem rendelkezik
hatáskörrel."
Tekintett arra, hogy a kérdés kormányzati feladatkört nem érint, ezért nem felel meg
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. § (4)
bekezdésében foglaltaknak, ezért indítványát a HHSZ. 124. § (1) és (4) bekezdése
alapján, a 121. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömmel élve visszautasítom.
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