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A  Fővárosi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  a  dr.  Horváth  Zsuzsanna  kamarai
jogtanácsos által képviselt Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest, Váci u. 62-
64.) indítványozónak, az Országos Örmény Önkormányzat (1025 Budapest, Palatinus u. 4.)
érintett önkormányzattal szemben 2017. évre vonatkozó zárszámadásra vonatkozó határozat
hozatalának  elmulasztásával  kapcsolatos  eljárásban  –  tárgyaláson  kívül  -  meghozta  a
következő

HATÁROZATOT

A bíróság megállapítja, hogy az Országos Örmény Önkormányzat nem tett eleget 2017. évre
vonatkozó  zárszámadási  határozathozatali  kötelezettségének  és  elrendeli,  hogy az  érintett
önkormányzat 2019. április 10. napjáig határozathozatali kötelezettségének tegyen eleget.

A bíróság elrendeli határozatának a honlapján való közzétételét.

A bíróság  elrendeli,  hogy  határozatát  az  önkormányzati  határozat  kihirdetésével  azonos
módon hirdessék ki.

A bíróság  megállapítja,  hogy  a  feleket  teljes  személyes  illetékmentesség  illeti  meg  és
költségeiket maguk viselik.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás a következő.

Az  Országos Örmény Önkormányzat a mai  napig nem fogadta el  a 2017. évre vonatkozó
zárszámadást  tartalmazó határozatát.  Az indítványozó kérte  annak megállapítását,  hogy az
érintett  önkormányzat  a  határozathozatali  kötelezettségét  elmulasztotta  azzal,  hogy  nem
hozott határozatot a 2017. évre vonatkozó zárszámadásról, kérte továbbá, hogy a bíróság az
érintett  önkormányzatot  határidő  tűzésével  a  határozat  meghozatalára  utasítsa.  Az
indítványozó törvényességi felügyeleti jogkörben eljárva törvényességi felhívást bocsátott ki
az érintett önkormányzat felé, mivel az önkormányzat 2018. évben nem fogadta el a 2017.
évre vonatkozó zárszámadást tartalmazó határozatát.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012.
(VI.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 5. § (1) bekezdése alapján a felhívás
feltöltése  a  Nemzeti  Jogszabálytárba  2018.  szeptember  25-én  megtörtént,  ebben  az
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indítványozó  30  napos  határidőt  biztosított  a  Közgyűlésnek,  az  érintett  önkormányzat
elnökének  pedig  a  döntés  meghozatalához  számított  10  nap  állt  rendelkezésére,  hogy az
indítványozót  a  Közgyűlés  intézkedéseiről  tájékoztassa.  A Közgyűlés  azonban  ülést  nem
tartott  és  döntést  sem  hozott,  miközben  a  Korm.rendelet  6.  §  (1)  bekezdése  alapján  a
felhívásban  foglaltak  megtárgyalására  adott  határidő  eredménytelenül  telt  el.  Az  elnök  a
felhívásban foglaltakkal  kapcsolatban az  indítványozó  részére  tájékoztatást  nem adott.  Az
indítványozó  hivatkozott  a  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  (a
továbbiakban:  Nektv.)  146.  §  (1)-(2)  bekezdéseire,  Magyarország helyi  önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés e) pontjára,
140. § (1) bekezdés a) pontjára, mely alapján az indítványozó kezdeményezte a bíróságnál az
érintett  önkormányzat  törvényen  alapuló  határozathozatali  kötelezettség  elmulasztásának
megállapítását és határidő tűzése mellett a határozat meghozatalára való kötelezését.

A történeti tényállás tekintetében indítványozó rámutatott arra, hogy az érintett önkormányzat
Közgyűlése határozatképtelen ülések miatt  nem hozott határozatot a 2017. évre vonatkozó
zárszámadás  tekintetében.  Kiemelte,  hogy a  Nemzeti  Jogszabálytár  elektronikus  felületén
megküldött közgyűlési ülésekről készült jegyzőkönyvből állapította meg, hogy a Közgyűlés
2018.  április  23-ig  nem  tartott  határozatképes  ülést.  Az  iratok  áttekintését  követően
megállapította az indítványozó, hogy a 2018. május 29-ére összehívott ülés határozatképtelen
volt, az elnök tájékoztatást nyújtott azonban arról, hogy 2018. szeptember 11-ére összehívott
ülés  napirendje  között  szerepel  a  2017.  évi  zárszámadással  kapcsolatos  napirendi  pont,
azonban az ülés előtt több képviselő jelezte, hogy nem kívánnak részt venni az ülésen, így az
is határozatképtelen volt.

Az  indítványozó  hivatkozott  a  Nektv.  114.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjára,  illetőleg  az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a  továbbiakban:  Áht.)  91.  §  (1)-(3)
bekezdéseire, így a nemzetiségi önkormányzat elnökének a zárszámadási határozat tervezetét
a  Közgyűlés  elé  kell  terjesztenie,  amely  határozatot  ettől  számított  30  napon  belül,  de
legkésőbb  a  költségvetési  évet  követő  ötödik  hónap  utolsó  napjáig,  május-31  ig  el  kell
fogadnia.  Az  előterjesztéssel  együtt  a  Közgyűlés  részére  be  kell  mutatni  a  költségvetési
előterjesztésnél  részletezett  tételeket,  előirányzat-felhasználási  terv  helyett  a  pénzeszközök
változását, továbbá az adósságállomány lejártát és a vagyonkimutatást.

Az érintett önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 30/2017. (XI.18.) 26. §-a is
ennek megfelelően szabályozza a zárszámadás elfogadását.

Mindezek  alapján  az   indítványozó  álláspontja  tehát  az,  hogy  az  érintett  önkormányzat
Közgyűlése  az  Áht.  91.  §  (1)  bekezdéséből  eredő  határozathozatali  kötelezettségek
tekintetében mulasztásban megnyilvánuló jogsértést követett el azzal, hogy nincs 2017. évre
vonatkozó zárszámadási határozata.

Az érintett önkormányzat észrevételt nem tett.

Az indítvány megalapozott az alábbiak szerint.

Az Mötv. 132. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, figyelemmel a 140. § (1) bekezdésében
foglaltakra is, a kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az
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Alaptörvényben  meghatározott  feladat-  és  hatáskörökön  túl  kezdeményezheti  a
határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben
bírósági eljárás megindítását. A kormányhivatal a határozathozatal pótlásának elrendelését a
helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló
határidő  eredménytelen  leteltétől  számított  tizenöt  napon  belül  kezdeményezheti  a
közigazgatási  és  munkaügyi  bíróságnál  a  helyi  önkormányzat  törvényen  alapuló:  a)
határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a határozat meghozatalára
való  kötelezést,  vagy  b)  feladat-ellátási  (közszolgáltatási)  kötelezettsége  elmulasztásának
megállapítását és a feladat elvégzésére való kötelezést.

A Nektv.  114.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  szerin  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  át  nem
ruházható hatáskörében dönt a költségvetéséről és zárszámadásáról.

A Nektv.  146. § (1) bekezdése szerint amennyiben a nemzetiségi önkormányzat e törvényen
alapuló  feladat-ellátási  kötelezettségét  elmulasztja,  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal
kezdeményezi  a  mulasztás  bíróság által  történő megállapítását,  egyidejűleg kezdeményezi,
hogy a bíróság határidő tűzésével kötelezze a nemzetiségi önkormányzatot a kötelező feladat
ellátására.  A (2)  bekezdés  értelmében a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  -  az  elmaradt
nemzetiségi önkormányzati döntés pótlása (aktuspótlás) kivételével - a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletének rendjével  egyező tartalommal és módon ellátja a nemzetiségi
önkormányzatok törvényességi felügyeletét. A (3) bekezdés szerint az országos önkormányzat
és  szervei  törvényességi  felügyeletét  a  Kormány  által  kijelölt  fővárosi  és  megyei
kormányhivatal látja el.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására
vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon
belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A
zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell
nyújtani  a  kincstár  68/B.  §  szerinti  ellenőrzése  keretében  a  helyi  önkormányzat  éves
költségvetési  beszámolójával  kapcsolatosan  elkészített  jelentését.  A (2)  bekezdés  szerint  a
zárszámadási  rendelettervezet  előterjesztésekor a  képviselő-testület  részére tájékoztatásul  a
következő  mérlegeket  és  kimutatásokat  kell  bemutatni:  a)  a  24.  §  (4)  bekezdése  szerinti
mérlegeket,  kimutatásokat  azzal,  hogy az  előirányzat  felhasználási  terven a  pénzeszközök
változásának bemutatását kell érteni, b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat,
a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek
szerinti  bontásban,  c)  a  vagyonkimutatást,  és  d)  a  helyi  önkormányzat  tulajdonában  álló
gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
A (3) bekezdés  értelmében  a nemzetiségi  önkormányzat  és  a  társulás  zárszámadásának
megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott
eltérésekkel.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1)
bekezdése értelmében a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe azok a közigazgatási
perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások tartoznak, amelyek elbírálását törvény nem
utalja a törvényszék vagy a Kúria hatáskörébe. 
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A Kp. 139. § (1) bekezdése szerint e törvény rendelkezéseit az önkormányzati rendelet más
jogszabályba  ütközésének  vizsgálatára  irányuló,  valamint  a  helyi  önkormányzat  törvényen
alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárásokban az e fejezetben foglalt
eltérésekkel, a normakontroll sajátosságaira figyelemmel kell alkalmazni. Ugyanezen szakasz
(2) bekezdése értelmében ha a közigazgatási és munkaügyi bíróság eljárásának tárgya a helyi
önkormányzat  képviselő-testületének  normatív  határozata  vagy  a  meghozatalára  irányuló
kötelezettség elmulasztása, e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy ahol e fejezet a
Kúriáról rendelkezik, ott a közigazgatási és munkaügyi bíróságot kell érteni.

A Kp. 141. § (2) bekezdése szerint a Kúria az indítványt tárgyaláson kívül bírálja el, indokolt
esetben dönthet az indítvány tárgyaláson történő elbírálásáról. A (3) bekezdés értelmében a
Kúria az indítvány beérkezésétől számított kilencven napon belül dönt. E határidőt a Kúria
indokolt esetben egyszer, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, kivéve, ha ideiglenes
alkalmazási tilalmat rendelt el. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése értelmében az e fejezetben
szabályozott  eljárásokban a  feleket  teljes  költségmentesség  illeti  meg és  saját  költségüket
maguk viselik.

A Kp. 142. § (1) bekezdés szerint a Kúria az indítvány érdemében határozattal,  az eljárás
során felmerült minden más kérdésben végzéssel dönt. A határozatra az ítéletre vonatkozó
rendelkezéseket  kell  megfelelően alkalmazni.  A (3)  bekezdés  értelmében a Kúria  határidő
tűzésével elrendeli, hogy a határozat közzétételére az önkormányzati rendelet kihirdetésével
azonos  módon kerüljön  sor.  A (4)  bekezdés  szerint  a  Kúria  gondoskodik  határozatának a
honlapján történő közzétételéről.

A Kp. 149. § (1) bekezdése szerint ha a Kúria megállapítja, hogy a helyi önkormányzat a
törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, határozatában határidő tűzésével
elrendeli,  hogy a helyi  önkormányzat  a  jogalkotási  kötelezettségének tegyen eleget.  A (2)
bekezdés  értelmében  a  Kúria  határozata  a  törvényességi  felügyeleti  szervre  és  a  helyi
önkormányzatra kötelező.

A bíróság a törvényi felhatalmazás alapján, jelen esetben a Nektv., a Mötv., valamint az Áht.
fent  idézett  rendelkezései  szerint  megállapítja,  hogy  a  kötelező  határozathozatali  feladat
elmulasztása hatással van egy adott település közügyeire, gazdálkodására. 

Az indítványozó részletesen mutatta be a történeti tényállást csatolva a rendelkezésére álló
közigazgatási iratanyagot. A közigazgatási iratanyagban elfekvő jegyzőkönyvek, meghívók és
elektronikus levelek alapján a bíróság megállapította, hogy a Közgyűlések több okból, többek
között határozatképtelenség miatt, is eredménytelenek voltak, ahogy az indítványozó által a
Korm. rendelet értelmében kibocsátott törvényességi felhívás is eredménytelenül telt el.

A Kúria KGD2014. 18. számú döntése értelmében a zárszámadási rendelet megalkotása az
önkormányzatnak  az  államháztartási  törvényben  előírt  kötelezettsége.  Ennek  elmulasztása
törvénysértő.

A bíróság  az indítványból, a benyújtott iratanyagból, valamint az alkalmazandó jogszabályi
rendelkezésekből  megállapította,  hogy az érintett  önkormányzat  mulasztásos törvénysértést
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követett el, amikor törvényi kötelezettsége, majd a törvényességi felhívás ellenére nem alkotta
meg 2017. évre vonatkozó zárszámadásira vonatkozó határozatát. 

A fentiek  alapján a  bíróság jelen  határozatában elrendelte,  hogy az  érintett  önkormányzat
2017.  évre  vonatkozó  zárszámadási  határozathozatali  kötelezettségének  2019.  április  10.
napjáig tegyen eleget.

A bíróság a Kp. 141. § (4) bekezdése alapján a perköltség összegének megállapítását mellőzte
és  megállapítja,  hogy  a  peres  felek  költségeiket  maguk  viselik.  A  felek  teljes
költségmentessége okán a kereseti illeték az Állam terhén marad.

A Kp. 99. § (1) bekezdés szerint a határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

Budapest, 2019. február 26.

dr. Kovács Mária sk.       dr. Tóth-Lakos Fruzsina Anna sk.        dr. Nadrai Norbert József sk.

     tanácselnök                               előadó bíró bíró

A kiadmány hiteléül:
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