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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. április 22-én kiküldött levelemben kezdeményeztem a Képviselő-testület által
a 2011. április 19-i ülésén elfogadott 140/2011. (IV.19.) számú határozat 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 képviselő-testület 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, mivel 150.000,-Ft-ot
feleslegesen fordít ezen állásfoglalás kérésére. Ahogyan már korábban is jeleztem
(április 7-i ülés előterjesztése), továbbra is az a meglátásom, hogy a döntés mind
formai, mind tartalmi szempontból kifogásolható, ezért azzal, hogy a felmentéshez
kapcsolódó dokumentumokat nem írtam alá, egy hosszas és kétséges kimenetelű jogi
procedúrát kívántam megelőzni. A végrehajtást nem csak a formai, hanem a tartalmi
hiba is akadályozza, amit a 2011. április 7-i ülésre benyújtott előterjesztésemben már
kifejtettem (a döntés alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés alkotmányellenes).
Továbbá álláspontom szerint aggályos és a rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe
ütközik egy olyan munkáltatói döntés, amelyben a felmentés másnapra szól, hiszen
nem garantálható, hogy aznap a döntés vele közölhető. Ezért a tevékenységemet
semmiképpen sem lehet vétkes kötelezettségszegésnek tekinteni.
A testület köteles megtárgyalni a kezdeményezést, a javaslatom a testületi határozat
visszavonása.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2011. (IV. 19.) számú
határozatát 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:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2011. (IV. 19.) számú
határozatát visszavonja.

Dombóvár, 2011. április 22.
Szabó Loránd
polgármester

