Új napirendi pont
24. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. május 31-i rendes ülésére

Tárgy:

A polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés tárgyban
hozott döntésnek a Zamecsnik, Pósfai és Társai Ügyvédi Iroda
megbízására és a megbízás fedezetére vonatkozó részében hozott döntés
ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Szabó Loránd polgármester

Tárgyalta:

Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni.

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Az előterjesztéssel kapcsolatos jogi álláspontomat a képviselő-testületi ülésen
ismertetem.

dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. május 25-én kiküldött levelemben kezdeményeztem a Képviselő-testület által
a 2012. május 24-i ülésén elfogadott 165/2012. (V. 24.) Kt. számú határozat 2.
pontjának ismételt megtárgyalását.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése
biztosítja a polgármester számára ezt a jogkört: „(3) A polgármester, ha a képviselőtestület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy
alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az
ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától
számított tizenöt napon belül dönt.”
Megítélésem szerint a döntés sérti az önkormányzat érdekeit. Egyrészt a Zamecsnik,
Pósfai és Társai Ügyvédi iroda részére a nyolcszázezer forint megbízási díjat
túlzottnak tartom. Másrészt véleményem szerint az önkormányzat a megbízási díj
forrásának megjelölésekor szabálytalanul járt el, hisz a Polgármesteri Hivatal dologi
kiadásainak terhére az Alpolgármester nem vállalhat kötelezettséget.
A testület köteles megtárgyalni a kezdeményezést, javaslatom a döntés visszavonása.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2012. (V. 24.) Kt.
számú határozatának 2. pontját a polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 35.§ (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére
ismételten megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a 165/2012. (V. 24.) Kt. számú határozatának 2. pontját
visszavonja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület arra az esetre, ha
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összeférhetetlenségről szóló döntés ellen jogorvoslattal él, az alperes jogi
képviseletére …..ügyvédi irodát bízza meg. A Képviselő-testület a feladat
ellátására a szükséges fedezetet, maximum 300.000,-Ft mértékéig a 2012. évi
költségvetés… terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
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