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A helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletének tapasztalatai 2019. I. félévben 



 Településképi rendeletek 

 

 2018. évben 68 db törvényességi felhívás jogalkotási kötelezettség 

elmulasztása miatt  5 település általi teljesítés folyamatban van 

 

 Jellemző jogszabálysértések: 

 A véleményezésre jogosultak körének és a véleményezés tényének 

bevezető rendelkezésbe történő megjelenítésének hiánya 

 Jogszabály-szerkesztési követelmények megsértése 

 Településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén 

alkalmazható bírság kiszabásának és behajtásának módjára 

vonatkozó szabályozási kötelezettség elmulasztása 

 Településkép-védelmi bírság intézményének téves szóhasználata 

 

 

 

2 

ELLENŐRZÉSI MUNKATERV I. 
 

GYMSMKH 



 Szervezeti és működési rendet szabályozó rendeletek: 

 

 25 db törvényességi felhívás: jogszabálysértő rendelkezések az 

alakuló ülés összehívásával és annak vezetésével kapcsolatban 

(Mötv. 43. § (1)-(2) bekezdése) 

 56 db szakmai segítségnyújtás: jogalkotási és jogszabály-

szerkesztési problémakörökre, különös tekintettel a bevezető 

rendelkezésekre  

 1 db szakmai segítségnyújtás: a honlapon történő közzététel, a 

Nemzeti Jogszabálytár rendszerén keresztül történő feltöltés, az 

önkormányzati rendelet módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalás tárgyában 
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ELLENŐRZÉSI MUNKATERV II. 
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 A képviselő-testületi ülésekről készített jegyzőkönyvek, 

illetve rendeletek felterjesztésének elmaradása, illetve 

késedelmes teljesítése  

 

 Zárt ülés jogszabálysértő módon történő elrendelése 

 

 Belső ellenőrzési terv elfogadásának késedelme 

 

 Alaprendelet és módosításainak egységes szerkezetbe 

foglalása 
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TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET 

 EGYÉB TAPASZTALATAI 

GYMSMKH 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

Aktuális törvényességi felügyeleti kérdések 



 

JOGALKOTÁS SORÁN ALKALMAZANDÓ 

JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA 

 A Magyar Közlöny 2019. évi 41. számában kerültek 

kihirdetésre az alábbi jogszabályok: 

 

 2019. évi II. törvény a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő 

módosításáról, 

 48/2019. (III. 13.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény hetedik 

módosításával összefüggő módosításáról, 

 5/2019. (III. 13.) IM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint 

a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő 

megjelöléséről. 
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   A JOGALKOTÁSI TÖRVÉNY FŐBB VÁLTOZÁSAI 

 A 2019. március 15-ét megelőzően, vagy azt követően hatályba 

lépett önkormányzati rendelet bevezető része egyaránt 

módosítható.  

 A Jat. módosított 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály 

tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, továbbá 

ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az 

indokolás közzétételéről. 

 A jogszabály előkészítője gondoskodik arról, hogy a jogszabály 

tervezete, valamint az ahhoz tartozó indokolás megismerhető és 

véleményezhető legyen. 

 A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem 

rendelkezik, továbbá a jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül 

kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás 

jogszabályszöveggel ellentétes részét. 

GYMSMKH 



    A KORM. RENDELET FŐBB VÁLTOZÁSAI 

 A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az Indokolások 

Tárában közzétett indokolásokat.  

 A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az igazságügyért 

felelős miniszter által meghatározott, kiemelkedő társadalmi, 

gazdasági jelentőségű, hatályos jogszabály tekintetében a 

jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslathoz 

kapcsolódó indokolásra, előterjesztői álláspontra és a megalkotása 

vagy módosítása során keletkezett irományokra figyelemmel 

szerkesztett összefoglalót, amely előkészítéséről az igazságügyért 

felelős miniszter gondoskodik. 

 A Korm. rendelet új 4/A. §-a szerint, ha az önkormányzati rendelet 

tervezetéhez tartozó indokolás Nemzeti Jogszabálytárban való 

közzétételére sor kerül, akkor az önkormányzati rendelet 

közzétételére vonatkozó eljárási szabályokat megfelelően alkalmazni 

kell. 
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    AZ IM RENDELET FŐBB VÁLTOZÁSAI 

 Az önkormányzati rendeletek tervezetéhez tartozó, a megalkotását 

megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a 

Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni. 

 Az IM rendelet 21. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati 

rendelet tervezetéhez tartozó indokolást – a jogszabály 

előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó 

álláspontja alapján – nem kell közzétenni, ha a jogszabály 

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és 

egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

nem kimutatható, illetve b) technikai vagy végrehajtási jellegű. 

 Az önkormányzati rendelet tekintetében a jogszabály tervezetéhez 

tartozó indokolás közzétételére vonatkozó szabályt a 2019. június 15-

én és az azt követően kihirdetett önkormányzati rendelet 

tervezetéhez tartozó indokolás tekintetében kell alkalmazni. 
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AZ ÚJ NJT TFÍK RENDSZERE 

 2019. május 7-8. napján oktatás 

 2019. június 1. napjával üzembe helyezés 

 Gyakorlati problémák: 

 Tesztfelület használata 

 Törvényességi felügyeleti eszközre történő válasz 

 Döntések számának felrögzítése (OSAP) 

 Rendeletek, jegyzőkönyvek felterjesztésének gyakorlata 

 Tárgymutató feltöltése 

 Statisztikai adatok folyamatos kitöltése 

 Bizottsági struktúra feltöltése (adminisztrátor)  

 Hibalista összeállítása 
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET! 
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