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Zárószavazás előtti módosító javaslat

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 .§-ában és a 102.* (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően az Esztergom
Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070 . számú törvényjavaslat

T/5070/5. számú egységes javaslatához alább i

zárószavazás el őtti módosító javaslato t

terjesztjük elő

Az egységes javaslat 13 .§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„13 . §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) az átvett intézmények fenntartásával és vagyonkezelésével kapcsolatos feladatokat ellát ó
szervet rendeletben jelölje ki ;

b) a jegyzőkönyv tartalmi elemeit rendeletben határozza meg .

(2) Felhatalmazást kap az egészségügyért felel ős miniszter, hogy rendeletben jelölje ki az e
törvény szerinti egészségügyi intézmény tekintetében vagyonkezelői joggal rendelkező központi
államigazgatási szervet.

(31 A Kormány a hely önkormányzatokról szóló törvény szerint e törvény hatálybalépését
követően haladéktalanul köteles	 az Országgyűlésnél kezdeményezni a képviselő-testület
feloszlatását.”

Indokolás

Az Alkotmány 19. § (3) bekezdés 1) pontja alapján az Országgyűlés joga és kötelezettsége, hogy
feloszlassa azt a képviselő-testületet, amelynek működése az Alkotmánnyal ellentétes .
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 95. §-a szerint a Kormány kezdeményez i
az Országgyűlés döntését .

A módosító javaslattal beiktatott rendelkezés tehát az egységes javaslatnak az Alkotmánnyal és a
helyi önkormányzatokról szóló törvénnyel való összhangját teremti meg .



A Kormány kötelezettségét előíró rendelkezés alapja az Alkotmánybíróság 145/2011 . (XII . 2.) AB
határozat . E határozatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy Esztergom Váro s
Önkormányzata Képvisel ő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2004 . (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2011 . (IV.
14.) önkormányzati rendelete és Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Esztergom város reorganizációs programjáról szóló 16/2011 . (IV. 15 .) önkormányzati rendelete
alkotmányellenes, ezért azokat kihirdetésük napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisíti .

A határozat nem pusztán egy önkormányzati rendelet alkotmányellenességét mondta ki . Az
Alkotmánybíróság megállapította ugyanis, hogy „az Ötv . 12. § (2) bekezdése és az SZMSZ 15 . §
(1) bekezdése alapján a Képviselő-testület üléseit - alpolgármester megválasztásának hiányában - a
polgármester volt jogosult vezetni, ezért törvénysértő működést jelentett, hogy a törvénysértő
képviselő-testületi ülés levezetésére a jelenlévő tizenegy önkormányzati képviselő a korelnököt
jelölte ki, mivel a korelnöknek az Ötv. 30. § (1) bekezdése alapján kizárólag a Képviselő-testület
alakuló ülésének vezetésére lett volna lehetősége”.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a képvisel ő-testület működése, döntéshozatala akkor
törvényes, ha az önkormányzati képvisel ők a jogszabályok által meghatározott eljárási rendet
betartják . Jelen esetben az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy ,jogszabályokkal ellentéte s
képviselő-testületi működés sérti az Alkotmány 2 . § (1) bekezdésében megfogalmazott jogállamiság
elvét és a jogszabályokkal ellentétes képviselő-testületi működés során végzett jogalkotás sérti a Jat .
2. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott, az Alkotmány 2 . § (1) bekezdéséből eredő formai
követelményeket" .
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