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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  a  2018.  május  14-én  megtartott Közgyűlés  és  az  ott
meghozott  valamennyi  határozat  törvényellenességének  vizsgálatára irányuló eljárásban –
tárgyaláson kívül - meghozta a következő

HATÁROZATOT

A bíróság megállapítja,  hogy az Országos Örmény Önkormányzat  elnökhelyettese jogsértő
módon  az  elnök  jogköreit  elvonva  hívta  össze  és  vezette  a  2018.  május 14-én  tartott
Közgyűlést,  melynek  következtében  a  képviselő-testület jogsértő  módon  tartotta  meg  az
ülését. 

A bíróság a 1/2018. (V.14.) OÖÖ,  2/2018. (V.14.) OÖÖ, 3/2018. (V.14.) OÖÖ képviselő-
testületi határozatokat megsemmisíti.

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 indítványozó kérte annak megállapítását, hogy az érintett önkormányzat elnökhelyettese
jogsértő módon az elnök jogköreit elvonva hívta össze és vezette a 2018. május 14-én tartott
Közgyűlést,  melynek  következtében  a  képviselő-testület  jogsértő  módon  tartotta  meg  az
ülését.  Kérte  továbbá  az  erre  tekintettel  meghozott  valamennyi  határozat,  azaz  a  1/2018.
(V.14.)  OÖÖ,  2/2018.  (V.14.)  OÖÖ, 3/2018.  (V.14.)  OÖÖ képviselő-testületi  határozatok
megsemmisítését. Kérte, hogy az alperes költségeiben marasztalja az érintett önkormányzatot.
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Az indítványozó törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva törvényességi felhívást bocsátott
ki az érintett önkormányzat felé, mivel az önkormányzat elnökhelyettese a 2018. május 14-ei
ülést  jogsértő  módon  az  elnök  jogköreit  elvonva  hívta  össze  és  vezette,  amelynek
következtében a képviselő-testület jogsértő módon tartotta meg az ülését. Az ülés keretében
meghozott  határozatok nem tekinthetők érvényes döntéseknek és  nem hagyható figyelmen
kívül  az  a  körülmény  sem,  hogy  a  határozatok  számos  esetben  anyagi  jogsértést  is
tartalmaznak.

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
indítványozó  30  napos  határidőt  biztosított  a  Közgyűlésnek,  az  érintett  önkormányzat
elnökének  pedig  a  döntés  meghozatalához  számított  10  nap  állt  rendelkezésére,  hogy az
indítványozót  a  képviselő-testület  intézkedéseiről  tájékoztassa.  A Közgyűlés  azonban ülést
nem  tartott  és  döntést  sem  hozott,  így  a  Korm.rendelet  6.  §  (1)  bekezdése  alapján  a
felhívásban  foglaltak  megtárgyalására  adott  határidő  eredménytelenül  telt  el.  Az  elnök  a
felhívásban  foglaltakkal  kapcsolatban  az  indítványozó  részre  tájékoztatást  nem  adott.  Az
indítványozó  hivatkozott  a  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  (a
továbbiakban: Nektv.) 146. § (2) bekezdésére, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés d) pontjára.

Az indítványozót 2018. május 30-án elektronikus úton a Magyar Államkincstár Törzskönyvi
Nyilvántartási Osztály tájékoztatta arról, hogy az önkormányzat 2018. május 14-én rendkívüli
ülést  tartott,  amelynek  keretében  több  határozatot  is  hozott,  a  jegyzőkönyv  a  Nemzeti
Jogszabálytár  elektronikus  felületére  azonban  nem  került  feltöltésre.  Az  indítványozó  a
meghívóból és a jegyzőkönyvből megállapította, hogy ezen időpontra az elnökhelyettes hívta
össze a közgyűlést és vezette le.

Az  indítványozó  2018.  június  4-én  az  érintett  önkormányzat  elnökéhez  fordult  annak
tisztázása  érdekében,  hogy  tudott-e  a  testületi  ülés  tartására  irányuló  képviselői
kezdeményezésről,  és  az  ülés  összehívásában,  vezetésében  akadályoztatva  volt-e  és
rendelkezett-e információval arról, hogy a képviselők részére meghívó került kiküldésre. Az
elnök  tájékoztatása  alapján  az  indítványozó  megállapította,  hogy  rendkívüli  ülést  annak
ellenére hívták össze, hogy tisztsége ellátásában az elnök nem volt akadályoztatva és nem is
tudott az ülés összehívására irányuló kezdeményezésről.

Az ülés  összehívását  és  vezetését  az Nektv.  90.  §-a szabályozza,  mellyel  összhangban az
érintett önkormányzat 30/2017. (XI.18.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. §
(2) bekezdése akként szabályozza a közgyűlési ülés összehívását és vezetését, hogy a testületi
ülést az elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökhelyettes,
ezek együttes akadályoztatása esetén a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke vezeti, az általános
elnökhelyettesi  feladatok  ellátására  Avanesian  Alex  elnökhelyettest  jelölik  ki.  Mindezek
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alapján az indítványozó álláspontja szerint az elnökhelyettes kivételes esetekben vezetheti le
és  hívhatja  össze  az  ülést.  Mivel  a  tárgyi  közgyűlés  összehívására  és  vezetésére  jogsértő
módon került sor, ebből eredően az öt fő nemzetiségi önkormányzati képviselő által megtartott
ülés  testületi  ülésnek  való  minősítése  is  törvénysértő.  Az  indítványozó  álláspontja
alátámasztásaként  hivatkozott  az  Alkotmánybíróság  145/2011.  (XII.2.)  AB  határozatában
foglaltakra.

A 2018. május 14-én tanácskozásra összeült nemzetiségi önkormányzati képviselőknek nem
volt felhatalmazása döntéshozatalra, a jogszabályokkal ellentétes képviselő testületi működés
sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében megfogalmazott jogállamiság elvét, a jogsértő
ülés keretében meghozott határozatok nem tekinthetők érvényes döntéseknek. 

Mindezen körülmény mellett  az  indítványozó álláspontja  szerint  hangsúlyos  az is,  hogy a
jelenlévő öt fő képviselőből két fő 2018. június 7-éig nem adta le vagyonnyilatkozatát, ennek
ellenére a jegyzőkönyvből megállapítható volt, hogy a képviselő és az elnökhelyettes részt vett
az ülésen és szavazott melyre nem voltak jogosultak. E körben az indítványozó hivatkozott az
Nektv. 103. § (1)-(2) bekezdéseire, mindebből eredően ha az ülés összehívására szabályos
módon került volna sor, akkor sem születtek volna érvényes határozatok, mert a két jogai
gyakorlásában  korlátozott  képviselő  miatt  nem  lett  volna  meg  a  döntés  meghozatalához
szükséges megfelelő szavazatarány figyelemmel az Nektv. 92. § (1)-(2) bekezdéseire.

Az  Urartu  Örmény Színház  vezetőjének  megválasztásáról  szóló  határozat  és  a  megkötött
munkaszerződés  a  szabályszerűen  összehívott  ülés  esetén  sem  lenne  alkalmas  joghatás
kiváltására,  mely nem felel  meg az előadó-művészeti  szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási  szabályairól  szóló  2008.  évi  XCIX.  törvény  39.  §  (2)  bekezdésében
foglaltaknak.

Az érintett önkormányzat észrevételt nem tett.

Az indítvány megalapozott az alábbiak szerint.

A Mötv.  132.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  szerint  a kormányhivatal  a  helyi  önkormányzatok
törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön
túl kezdeményezheti a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál az önkormányzat határozatának
felülvizsgálatát.

Az Nektv. 146. § (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
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és  szervei  törvényességi  felügyeletét  a  Kormány  által  kijelölt  fővárosi  és  megyei
kormányhivatal látja el.

A Nektv. 90. § értelmében az ülést az elnök hívja össze és vezeti. Akadályoztatása vagy a
tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén az ülések összehívásának és vezetésének rendjét a
szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

A Nektv.  99.  §  (1)  bekezdés  értelmében  a  nemzetiségi  önkormányzati  képviselő  mint  a
nemzetiségi  önkormányzat  testületének  tagja,  nemzetiségi  ügyekben  az  adott  nemzetiség
érdekeit  képviseli.  Részt  vesz  a  nemzetiségi  önkormányzat  testületi  döntéseinek
előkészítésében, a döntésben és a végrehajtás megszervezésében.

A közigazgatási perrendtartásról szóló  2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 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. 146. § (1) bekezdés a) pontja szerint ha a Kúria megállapítja, hogy az önkormányzati
rendelet  vagy annak  valamely rendelkezése  más  jogszabályba  ütközik,  az  önkormányzati
rendeletet vagy annak rendelkezését megsemmisíti. A (3) bekezdés szerint a megsemmisített
önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése a bíróság határozatának a hivatalos lapban
való közzétételét követő napon hatályát veszti, és e naptól nem alkalmazható, a kihirdetett, de
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hatályba nem lépett önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése pedig nem lép hatályba.
Az (5) bekezdés szerint a Kúria határozata mindenkire nézve kötelező.

A becsatolt, rendelkezésére álló közigazgatási iratanyag és az abban lévő jegyzőkönyvek és
elektronikus  levelek  alapján  a  bíróság  megállapította,  hogy  a  2018.  május  14-én  tartott
rendkívüli  Közgyűlést,  melynek  során  több  határozatot  is  hoztak,  jogsértő  módon  hívták
össze. 

A  bíróság  a  Nektv.  90.  §-ában,  valamint  az  érintett  önkormányzat  SZMSZ  5.  §  (2)
bekezdésben írtak alapján megállapítja, hogy a testületi ülést az elnök hívja össze, és vezeti,
azonban  akadályoztatása  esetén  az  általa  megbízott  elnökhelyettes,  ezek  együttes
akadályoztatása  esetén  a  Pénzügyi  Ellenőrző  Bizottság  elnöke  vezeti  azt  le,  illetőleg  az
általános  elnökhelyettesi  feladatok  ellátására  Avanesian  Alex  elnökhelyettest  jelölték  ki.
Figyelemmel arra, hogy az elnök arról tájékoztatta az indítványozót, hogy 2018. május 14-én
nem volt akadályoztatva, így a Közgyűlést az elnöknek kellett volna összehívnia, az elnök
nem is tudott az ülés összehívására irányuló képviselői kezdeményezésről. A bíróság rámutat
továbbá arra is, hogy az általánosan kijelölt elnökhelyettes hívta össze az ülést, azonban a
közigazgatási iratanyag közt elfekvő irat alapján megállapítható, hogy annak vezetése során az
elnökhelyettes nem hivatkozott semmilyen körülményre, amely az elnök akadályoztatását és
ezáltal  az  elnökhelyettes  Közgyűlés  összehívására  vonatkozó  jogait  alátámasztotta  volna,
kizárólag megállapította ennek tényét.

A bíróság kiemeli, hogy az Alkotmánybíróság több döntésben elvi éllel fektette le – ahogy az
Alkotmánybíróság 145/2011. (XII. 2.) AB határozatában is rögzítette - , hogy a jogszabály
akkor érvényes – és határolható el más, nem jogi normáktól – ha megfelel az ún. érvényességi
kritériumoknak: e nélkül ugyanis érvényességről nem lehet beszélni. A közjogi érvényességi
kritériumok  (érvényességi  kellékek)  a  következők:  a)  a  jogszabálynak  a  létrehozására
feljogosított  szervtől  kell  származnia,  vagyis  annak  az  állami-közhatalmi  szervnek  kell
megalkotnia,  amely  erre  kifejezetten  jogosult,  b)  a  jogszabályt  a  vonatkozó  eljárási
előírásoknak  megfelelően  kell  megalkotni,  vagyis  az  előírt  eljárási  rend  szerint  kell
létrejönnie,  c)  a jogszabály nem állhat ellentétben a felsőbb fokozatú jogszabállyal,  végső
fokon az Alkotmánnyal (érvényesülnie kell  a jogforrási  hierarchiának), d) a jogszabályt az
előírt módon ki kell hirdetni.

Az a) pont tulajdonképpen a jogalkotói hatáskör kérdése, vagyis annak vizsgálata, hogy az
adott  szervnek van-e felhatalmazása (autoritása) a jogalkotásra.  A jogszabály érvényessége
szempontjából ez azért jelentős, mert az érvényesség feltételezi a jogszabály kötelező erejét.

Az  Alkotmánybíróság  megállapította  továbbá,  hogy  a  Képviselő-testület  működése,
döntéshozatala  akkor  törvényes,  ha  az  önkormányzati  képviselők  a  jogszabályok  által
meghatározott eljárási rendet betartják. A jogszabályok érvényességi feltétele  létrehozásukra
vonatkozó  eljárási  szabályok  betartása,  azaz  csak  a  formalizált  eljárás  szabályainak
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követésével keletkezhet érvényes jogszabály. A jogalkotási eljárás normáinak, ahogy arra az
indítványozó is helytállóan utalt, a jogállamiság és a jogbiztonság alkotmányos követelményét
kell szolgálniuk. Ha a jogalkotási eljárás során súlyosan megsértették a normák létrehozására
vonatkozó garanciális szabályokat, ez érvénytelenséget idézhet elő formai okból, ily módon  a
jogszabály, azaz jelen esetben a határozatok megsemmisítését eredményezi. 

A fentieket alapján, a korábban írt Alkotmánybíróság határozatában kifejtett elvet alkalmazva
a bíróság megállapította,  hogy a határozat  formai  és  tartalmi  szempontból  lehet   hibás,  a
formai  hiba  a  keletkezés  (jogalkotási  eljárás)  hibáját  jelenti.  Ez  azt  jelenti  jelen  perbeli
esetben,  hogy nem a  megfelelő  szerv  bocsátotta  ki  a  határozatot,  azaz  a  jogsértő  módon
összehívott  Közgyűlésnek  nem  volt  felhatalmazása  határozatokat  hozni.  A formális  hiba
következménye pedig az közgyűlési határozatok megsemmisítése kell, hogy legyen.

Az ülésre összeült öt képviselőnek nem volt felhatalmazása határozatok hozatalára, mert az
ülés  összehívására  és  vezetésére  nem  az  Nektv.-ben  és  az  SZMSZ-ben  meghatározott
jogszabályi előírások alapján került sor, és így a jogszabályokkal ellentétes képviselő-testületi
működés sérti a jogállamiság elvét és a jogszabályokkal ellentétes képviselő-testületi működés
során végzett határozathozatal sérti a határozatok formai követelményeit. 

A fentiek alapján a bíróság jelen határozatában a jogsértő módon összehívott Közgyűlésen
hozott határozatokat megsemmisíti, a határozatok érdemi vizsgálata nem szükséges.

A bíróság a  Kp.  141.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  perköltség összegének megállapítását  az
indítványozó kérelme ellenére 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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