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Tisztelt Képviselő-testület 

Tetétlen Község Önkormányzat polgármestere levélben fordult a helyi önkormányzatok 
polgármestereihez, melyben tájékoztat képviselő-testületük 2009. szeptember 16-i döntéséről. 
Ennek értelmében keresetet kívánnak benyújtani az Alkotmánybírósághoz a Magyar 
Állammal szemben a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáért járó, elmaradt 
költségvetési finanszírozás behajtására. 
Levelében kezdeményezi a helyi önkormányzatok minél szélesebb körének csatlakozását, 
hogy a fenti jogsértés megállapítására a keresetindítást közösen nyújtsák be. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván 
Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének azon kezdeményezéséhez, miszerint 
az Alkotmánybírósághoz fordul annak megállapítása iránt, hogy a Magyar Állam a 
költségvetés elfogadása során több éve megszegi az Ötv 1. § (5) bekezdésében meghatározott 
azon kötelezettségét, hogy a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó önkormányzati 
feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg biztosítja az ellátásukhoz szükséges 
anyagi feltételeket. 
Egyben felkéri a polgármestert a csatlakozási szándékról az értesítés megküldésére. 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős Hegedűs Károly főosztályvezető 
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Vefcbai IJajos 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



^ ittt*rih!rr~ TETÉTLEN KÖZSÉG Ö N K O R ^ M ^ ^ Y A J ^ N K O R M W ^ 
P©LGÁRMES?l»ffl¥MW' I Poigűnnc^n IIÍV„L.I.:L  

4184 Tetétlen, Kossuth u. 65 
Tel.: 06 ISAt 712-000 
Fax: 06 754/ 461-390 

Tisztelt Polgármester Koü< 

|ktatóSzám:..l4:.fe^r0f,93...it. 

2009 SZEPI 2 2. 

ega 
Előszám: 

f 
db 

melléklet 
Előadó: 

Tetétlen (Hajdú-Bihar Megye) Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. 
szeptember 16-án úgy döntött, hogy elég volt az önkormányzatokat sújtó 
költségvetési megszorításokból, minden alapot nélkülöző ésszerűtlen 
elvonásokból az Önkormányzatok tönkretételéből. 

Azzal, hogy kötelező feladataink ellátásához az állam nem biztosít 
megfelelő költségvetési fedezetet, veszélyezteti önkormányzati feladataink 
ellátását. 

Képviseiő-testiletiiiik úgy döntött, hogy a kötelező feladataink 
ellátásához nem biztosított normatíva behajtása céljából próbapert kíván 
indítani a Magyar Állammal szemben. 

Az erről szóló előterjesztést és az elfogadott határozatot, a kezdeményezéssel, 
jelen üzenet elektronikus mellékleteként elküldöm. Önöknek. 

Kérem, hogy amennyiben egyetértenek a kezdeményezéssel, csatlakozzanak 
hozzánk, hogy közösen fellépve állhassunk ki önkormányzataink és egyben 
polgáraink jogaiért. 

Javaslom, hogy kezdeményezésünket terjesszék saját képviselő-testületük .elé és 
annak elfogadása esetén közösen indítsuk meg a pert az Állam ellen. 

Csatlakozási szándékuk esetén az elfogadott határozatuk hiteles kivonatát 
szíveskedjenek az elfogadást követően, de legkésőbb 2009. november 30-ig a 
Meiien^ph^/iHHilúie.jUi e-mail címre megküldeni annak érdekében, hogy a 
szükséges lépéseket mihamarabb megtehessük. 

Együttműködésükben bízva. 
tisztelettel: 

Bernáth László 
Tetétlen Község Polgármestere 



Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy az őnkormányratunk indítson próbapert a 
Magyar Állammal szemben elsődleges célkent a hiányzó költségvetési normatívák 
megszerzése érdekében. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Állam a folyamatosan változó jogszabályi környezettel 
vélhetően olyan módon körbebástyázta magát, hogy követelésünk jogalapját bizonytalanná 
teszi, de kezdeményezésünknek további célja a figyelemfelhívás, hogy fellépjünk az 
önkormányzatok további tönkretétele, szétrombolása ellen. 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 43. § (2) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. Az 
önkormányzat: hatáskörének jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül jogai 
védelmében az Önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat, 

HATÁROZATI KIVONAT 

Készült: Tetőtlen község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16.-án 
megtartott üléséről szóló jegyzőkönyvből 

90/2009 OX.16.) ÖKT számú határozat 
'letétien község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX, törvény 43. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LX'V. törvény (Ötv.) 1. § (5) bekezdésében biztosított jogai védelmében az 
Alkotmánybírósághoz fordul annak, megállapítása iránt, hogy a Magyar Állam a költségvetés 
elfogadása során több éve megszegi az Ötv. l.§ (5) bekezdésében meghatározott azon 
kötelezettséget, hogy a helyi önkormányzatok által kötelezően, ellátandó önkormányzati 
feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg biztosítja az ellátásukhoz szükséges 
anyagi feltételeket. 

Megbízza a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt kezdeményezést lehetőség szerint 
a helyi önkormányzatok minél szélesebb körével ismertesse meg, és az esetlegesen csatlakozó 
többi helyi önkormányzattal közösen kezdeményezze a keresetindítást a fenti jogsértés 
megállapítása iránt az Alkotmánybíróság előtt. 

Sikeres kereset esetén a képviselő-testület megbízza a poigáraiesíert. hogy a kötelező 
önkormányzati feladatok ellátásáért járó, elmaradt költségvetési finanszírozás behajtása iránt 
- a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - indítson keresetet a Magyar Állam ellen. 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Bernáth László polgármester 

'letétien. 2009, szeptember 1 ő. 
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TETÉTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Előterjesztés Magyar Állammal szembeni perindítással kapcsolatban 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tőrvény (Ötv.) ].§ (5) bekezdése szerint 
törvény a helyi önkormányzatnak kötelező féladat- és hatáskört is megállapíthat. A 
kötelezően ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg 
az Országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a 
költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról 

A.z Orv. 8. § (4) bekezdése határozza meg a. helyi önkormányzat kötelezően ellátandó 
feladatait, melyeket az önkormányzat minden körülmények között köteles biztosítani, és 
amelyben nincs mérlegelési jogköre. Az Ötv. 8.§ (4) bekezdése szerint: „a települési 
önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai neveiésroL az 
általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a 
közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti 
és az etnikai kisebbségek jogaínak érvényesülését." 

Sajnos évek óta az önkormányzatok finanszírozása nem követi a fenti jogszabályban 
meghatározottakat, hiszen az önkormányzati kötelező feladatok ellátását az Állam nem 
támogatja olyan mértékben, hogy az önkormányzatok képesek legyenek ellátni 
kötelező feladataikat. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy az önkormányzatok esőd közeli 
állapotba kerülésével egyidejűleg az általa biztosított szolgáltatásokat igénybevevő 
lakosság ellátáshoz való jogai csorbulnak, hiszen törvényszerű, hogy a hiányzó 
finanszírozás a színvonal rovására megy. 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy önkormányzatunk álljon ki jogai mellett és 
kezdeményezze, hogy az Állam tegyen eleget törvényi kötelezettségének, és biztosítsa 
megfelelően az önkormányzati kötelező feladatellátáshoz szükséges finanszírozást. Ennek 
két módja lehetséges: 

1. az Állam az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatokhoz szükséges 
fedezetet, finanszírozást olyan mértékben bocsátja az önkormányzatok 
rendelkezésére, hogy abból megfelelően színvonalon legyen biztosítható a kötelező 
feladatok ellátása vagy 

2. az Állam átveszi a heh i önkormányzatoktól az általuk ellátott egves kötelező 
feladatokat és a továbbiakban központi szinten látja el és önállóan finanszírozza, 
azaz a törvényt módosítva csökkenti az önkormányzati kötelező feladatokat. 

K4eggyőződésünk, hogy az 1. pontban foglalt megoldás lenne az ésszerű és hatékony. A 
jelenlegi helyzet azonban semmiképpen nem tartható tovább: az nem lehet működőképes, 
hogy feladat van, de ahhoz nincs forrás rendelve. 

Példaként a sok közöl említhető az alapfokú oktatás finanszírozása: a helyi 
önkormányzatokat az elmúlt években a többlet normatíva reményében intézményfenntartó 
társulásokba kényszerítették.., majd ezt követően a társulás keretében ellátott feladatok után 
járó normatívát a társulások létrejöttét követően annyira lecsökkentették, hogy az még a 
társulások létrehozása előtti szintet sem éri el (lásd: óvodai és általános iskolai normatívák 
alakulása). 


