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Előterjesztés 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 18. napján tartandó 
rendkívüli nyilvános ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1.29.) Korm-rendelettel az élet-és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében, 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett 
ki, amely 2020. november 4. napjától folyamatosan, továbbra is fennáll. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20 I l. évi 
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. 
rendelet l . §-a értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katvéd.tv.) 46. § (4) 
bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei 
közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-és hatáskörét maga gyakorolja. 

A Korm. rendelet - annak 2. §(l) bekezdése alapján- 2021. június 15. napján lép hatályba. 

A fentiek értelmében 2021. június 15. napjától a Katvéd. tv. 46. § (4) bekezdésében 
foglaltakat nem lehet alkalmazni, a polgármester e naptól kezdve nem gyakorolhatja a 
képviselő-testület feladat-és hatáskörét, azaz mind a képviselő-testület, mind annak 
bizottsága ülésezik. 



A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) FE/02/631-1 /2021. 

ügyszámon törvényességi felhívással (a továbbiakban: Felhívás) élt Velence Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a "döntés a GOMI Rendezvényszervező és 
Kereskedelmi Kft-vel 2009. június 10. napján a" Velencei-tó Kapuja" projekt üzemeltetése 
tárgyában kötött szerződés fe/mondásáról" szóló 148/2021. (V.21.) határozatával (a 
továbbiakban: Határozat) kapcsolatban. 

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. 
(V1.26.) Konn. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § a) pontja értelmében a 
törvényességi felhívás tartalmáról a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni. 

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7. K. 27. 395/2019/ 12. számú ítéletében 
rögzítettek szerint a ,,polgármesternek, mint az ülés vezetőjének a törvényességi felhívások 
teljes tartalmáról kell tájékoztatnia a képviselő-testületet, a polgármester tájékoztatási 
kötelezettségének elmaradása, nem teljesítése joggal való visszaélést jelent. " 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) 
bekezdés e) pontja értelmében a jegyző köteles jelzéssel élni a képviselő-testület 

tájékoztatásának elmaradása esetén. 

A Kormányhivatal Felhívása teljes terjedelmében a jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A felhívás lényegi tartalma a következő: 

"A Határozatot Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) feladat- és hatáskörében - a Kat.tv. 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - az 
önkormányzat polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) hozta meg és írta alá. 

A Határozat l . pontja alapján a Polgármester a GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi 
Kft-vel, 2009. június l O. napján a" Velencei-tó Kapuja " projekt üzemeltetése tárgyában kötött 
szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondja a határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képező irat szerinti tartalommal. A Határozat 2. pontjaszerint a Polgármester 2021. 
május 27-én 9.00 órai kezdettel az állapotfelmérés elvégzéséről és egyidejűleg az átadás
átvételről gondoskodik. 

A döntés végrehajtásáért a határozatban foglaltak szeríni a Polgármester felelős, a határozat 
végrehajtásának határideje azonnali. 

Az ügy előzménye, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járás i Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete Velence Város Önkormányzatának kérelmére az FE-09R/046/02051-
JJ/2014. iktatószámú, 2014. július 23-án kelt határozatával adott a GOMI Kft. által 
üzemeltetett Velence Korzó és Szabadstrand területén a 2481 Velence, Tópart utca 1367/28 
hrsz. alatti területre fürdőhely kij"elölési engedélyt (a továbbiakban: fürdőhely kijelölés). 

Velence Város Önkormányzat Polgármestere a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályához elektronikus úton megküldött, 2021. május 28-án kelt, V/3539-812021. 
iktatószámú levelében arról tájékoztatta a hatóságo!, hogy a Velence Korzó Strand (2481 
Velence, Tópart u. 47.) üzemeltetésére vonatkozóan, 2021. május 21. napjával a korábbi 
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üzemeltetővel, a GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft-vel azonnali hatállyal 
felmondta az Önkormányzat a szerződést. 

" A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről" szóló 7812008. (IV3.) Karm. rendelet (a továbbiakban: 
7812008. (IV 3.) Korm. rendelet) 2. § c) pontja alapján fürdőhely üzemeltetője: a fürdőhely 
tulajdonosa vagy akire a tulajdonos az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését 
írásbeli megállapodásban átruházta. 

A 7812008. (IV3.) Karm. rendelet 4. §(J) bekezdéseszerint a vízparti terület tulajdonosának 
kérelmére a kormányhivatal fürdőhely kijelölés i eljárást folytat le, melynek keretében dönt az 
üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről és a 3. § (J) bekezdésének b)-d) pontjaiban 
foglaltakról. A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezell megindítása előtt legalább 30 
nappal kell benyújtani a kormányhivatalnak 

A fentiek alapján a Fejér Me gye i Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály nyilatkozattételre 
hívta fel Velence Város Önkormányzatát annak megállapítása érdekében, hogy a 2021. évi 
szezonban a Velence Korzó és Szabadstrandor kifogja üzemeltetni, és kérle megjelölni afürdési 
idény kezdetét és végét. 

A Polgármester nyilatkozata alapján hivatalból indított eljárás keretében a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály FEINEF/2317 -312021. ügyiratszámú, 2021. június 
3-án kelt határozatával a fürdőhely kijelölési engedélyt visszavonta, tekintettel arra, hogy 
Velence Város Önkormányzatának, mint a terület tulajdonosának bejelentése alapján a Velence 
Korzó és Szabadstrand természetes fürdőhely üzemeltetőjével kötött üzemeltetési szerződés 
azonnali hatállyal felmondásra került, így a Velence Korzó és Szabadstrand jelenleg nem 
rendelkezik üzemeltetővel, ami a természetes fürdőhely kijelölés feltétele. 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró 
Polgármester fürdó'hely kijelölés iránti kérelmet nem nyújtott be, nem gondoskodott arról, 
hogy a fürd ón e/y üzeme/je n. 
Jelenleg nem kijelöltfürdó1tely a Velence Korzó és Szabadstrand területe. 

Az állásfoglalás 1.5. pontja részletesen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a polgármester 
milyen kérdésekben dönthet a képviselő-testület helyett. Az állásfoglalás szerint a polgármester 
valamennyi szükséges kérdésben dönthet, mert számos jogszabály határidőt állapít meg 
meghatározali döntések meghozatalára, illetve számos olyan eljárást indítottak az 
önkormányzatok, amelyek határideje lejárt, és a döntés elmaradása súlyosan érinthetné az 
önkormányzati működést. 

Figyelemmel arra, hogy a jogszabályban meghatározott határidők alkalmazását a 
veszélyhelyzetben kihirdetett jogszabályok nem függesztették fel, e kérdésekben gondoskodni 
kell a döntések meghozata fáról. Mindezek során azonban figyelemmel kelllenni a Mötv. 9. §
ában rögzített alapelvekre (szükségesség, arányosság, joggal való visszaélés tilalma). Azt is 
egyedileg lehet és kell mérlegelni, hogy meghatározott döntések elhalaszthatók-e, itt alapvetően 
azok jöhetnek sz ó ba, amelyekben nincs konkrét jogszabályban megjelölt határidő. 
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A Kat.tv. hivatkozott rendelkezése elsősorban arra irányul, hogy a veszélyhelyzet 
kihirdetésére okot adó katasztrófahelyzet elhárításhoz szükséges intézkedések gyors 
végrehajtása megvalósuljon. Ezen elsődleges cél elérésén túl a veszélyhelyzet során azokban 
a kérdésekben dönthet a Polgármester, amelyek halaszthatatlanok (pl. : jogszabályban 
megállapított határidőhöz kötött fe/adatok, vagy szerződésben vállalt kötelezettségek), vagy a 
döntés, eljárás elhúzódása súlyosan érintené az önkormányzat működését, a helyi 
közszolgáltatásokat, a helyi lakosok életkörülményeit. 

Szem előtt kell tehát tartani a jóhiszeműség, a kölcsönös együttműködés és a jogok társadalmi 
rendeltetésének megfelelő gyakorlásának az Mötv. 9. §-ában leírt alapelvi szintű követelményét. 

Az Mötv. 9. §-a értelmében: 

" 9. § Az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét 
figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni. " 

A GOMJ Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés felmondására a veszélyhelyzetben nincs döntési 
kényszer. A Kat.tv. hivatkozott rendelkezésének a Határozatban leírtak szerinti alkalmazása 
sérti az Mötv. 9. §-ában rögzített szükségesség és arányosság elvét, illetó1eg a joggal való 
visszaélés tilalmát valósítja meg. 

A veszélyhelyzet ideje alatt, a veszélyhelyzetben nem elengedhetetlenül szükséges intézkedés 
a szerződés Határozat szerinti felmondása, különös tekintettel arra, hogy üzemeltető 
hiányában nincs kijelölt fürdó'hely és fürdőhely kijelölése iránt nem nyújtott be kérelmet a 
Polgármester. 

Túllépi a társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás kereteit, hogy a Polgármester a 
veszélyhe/yzetben,fürdési idény kezdete előtt az üzemeltetési szerződéstfelmondta. 

A Polgármester a rendkívüli helyzetben a meghazoli intézkedésekért az állásfoglalásban 
foglaltak szerint felelősséggel tartozik. 

A jelen törvényességifelhívás l . pont előadottakra tekintettel a Határozat törvénysértő." 

A Felhívás képviselő-testület általi megtárgyalása és az arról született döntésről , intézkedéséről 

szóló tájékoztatás határideje: 2021 . július 15. napja. 

A törvényességi felhívásban foglaltakkal kapcsolatos álláspontom a következő: 

A Felhívás az ügy előzményeként tévesen állapítja meg a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete FE/09R/046/02051-1110 14. 
iktatószárnú, 2014. július 23-án kelt határozatát, amelyben a GOMI Rendezvényszervező és 
Kereskedelmi Kft-vel (2481 Velence, Strand u. 25. , képviseli: Berényi Csaba ügyvezető . a 
továbbiakban: Gomi Kft.) által üzemeltetett Velence Korzó és Szabadstrand területén a 2481 
Velence, Tópart utca 1367/28 hrsz. alatti területre fiirdőhely ki jelölési engedélyt adott. 
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Szintén téves a Felhívás azon megállapítása, amely szerint Velence Város Polgármestere a 
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát 2021. május 28. napján arról 
tájékoztatta, hogy a Velence Korzó Strand üzemeltetésére vonatkozóan, 2021. május 21. 
napjával a korábbi üzemeltetővel, a Gomi Kft.-vel azonnali hatállyal felmondta az 
Önkormányzat a szerződést. 

A fentiekkel ellentétben Velence Város Polgármestere Velence Város Önkormányzatának (a 
továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében eljárva a Velence Korzó Strand természetes 
fürdőhely kijelölése eljárással összefiiggésben arról tájékoztatta a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát(a továbbiakban: Népegészségügyi Főosztály), 
hogy a képviselő-testület a Gomi Kft.-vel 2009. június l O. napján kötött üzemeltetési 
szerződést 2021. május 21. napi hatállyal, rendkívüli felmondással felmondta. 
A Népegészségügyi Főosztály 2021. június l. napján 3 napos teljesítési határidő kitűzésével 
nyilatkozattételre szólította fel az Önkormányzatot. A nyilatkozat tételi kötelezettségnek soron 
kívül, 2 nap alatt tettünk eleget. 

A Népegészségügyi Főosztály a 2021. június 3. napján kelt határozatában a Velence Korzó 
Strandra vonatkozó fürdőhely kijelölési engedélyét visszavonta. 

A Népegészségügyi Főosztály aznap, 2021. június 3. napján előzetes jelzés, értesítés nélkül 
helyszíni szemlét tartott Velence Város Önkormányzat hivatali helyiségében, továbbá a 
V elen ce Korzó Strand területén a természetes fiirdőhely fürdővíz használat engedélyezése 
tárgyában. A helyszíni szemiéről jegyzőkönyv készült. 

A Népegészségügyi Főosztály FE/NET/2024-19/2021. ügyszárnon, 2021. június 4. napján kelt 
végzésével a fürdővíz használatának engedélyezése ügyében helyszíni szemlét rendelt el 2021. 
június 9. napjára, 09.00 órára. 

A helyszíni szemle megtartásra került, amelynek során részletesen megállapításra kerültek a 
járványügyi, illetve közegészségügyi előírások, valamint a szükséges intézkedések. Az 
eredményes végrehajtás érdekében haladéktalanul megrendeltük a szükséges, a hatóság által 
kért szolgáltatásokat, pl. Jáncos húzás (medervizsgálat), vízmintavétel. Megkötésre került 
többek között az elsősegélynyújtásra, vízimentésre vonatkozó szerződés. 
A fiirdővíz használat engedélyezésével összefüggésben az Önkormányzat kötelezettséget 
vállalt, amellyel kapcsolatban kiadásai keletkeztek. 

A fentiek értelmében a fürdővíz használata a Velence Korzó Strand területén a strandolni 
kívánók részére zavartalanul biztosított. 
Érdeksérelem nem történt, a Felhívásban hivatkozott szükségesség és aranyosság elvének 
megsértése, a joggal való visszaélés nem valósult meg. 
A Felhívás a Népegészségügyi Főosztály eljárását a fiirdőhely kijelölési engedély visszavonását 
követő vonatkozásban nem érinti, nem tér ki a fiirdővíz használat engedélyezésével 
folyamatban lévő eljárásra. 

Az eljárás folyamatban van, a Népegészségügyi Főosztály döntése esetén a strand használata 
engedéllyel is biztosított továbbra is. 
Az Önkormányzat megítélése szerint a fürdőzők, strandolák nem érzékelik az üzemeltető 
személyében, a hatóság eljárása folytán bekövetkezett változásokat. 
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A törvényességi Felhívásban foglaltakkal ellentétben a Gomi Kft.-vel 2009. június l O. napján 
a "Velencei-tó Kapuja" projekt üzemeltetése tárgyában kötött szerződés azonnali hatályú, 
rendkívüli felmondással történő felmondás előzményét a vonatkozó 148/2021. (VI. 21.) 
határozat melléklete részletesen tartalmazza. 

" A felek közölt 2009. június 10. napján megkötött üzemeltetési szerződés 31. pontja az 
üzemeltetési szerződés rendelkezéseinek súlyos megszegése esetére rendkívüli felmondási jogot 
biztosít arra az esetre, ha a szerződésszegő fél írásbeli felszólítás ellenére határidőben a 
szerződésszegő magatartását nem orvosolja. 
Velence Város Önkormányzata 2020. július 9-én kelt problémalista (,,problémalista") 
elnevezésű és 2020. július 28-i levéllel megküldött összefoglalójában határidő tűzésével hívta 
fel arra, hogy az abban foglalt üzemeltetési kötelezettségeknek tegyen eleget. A levelekben 
meghatározott teljesítési határidő eredménytelenül telt el. " 

A Határozat melléklete 5 oldalon keresztül részletezi a szerződésszegő magatartást megvalósító 
mulasztásokat, karbantartási kötelezettség elmulasztásokat Többek között az Önkormányzat 
felhívta a Gomi Kft.-t a "Velencei-tó Kapuja" projekt üzemeltetése körében az üzemeltetési 
szerződés I.) pontja szerinti projekt támogatási szerződésben is rögzített indikátorok fennállása 
betartásának biztosítására, továbbá az üzemeltetési szerződésből fakadó üzemeltetői 

karbantartási kötelezettségek teljesítése ellenőrzésére. 
Többszöri írásbeli és szóbeli egyeztetéseket követően sem kapott a tulajdonos önkormányzat 
érdemi választ vagykimutatásta "Velencei-tó Kapuja" projekt indikátoraival kapcsolatban, az 
üzemeltetőnek a szerződés 34. pontjában vállalt adatszolgáltatási kötelezettsége ellenére sem. 

A 8 napos határidőt tartalmazó felhívást követően is csak részleges kimutatásokat bocsátottak 
rendelkezésre. 
A felszólításban foglaltak ellenére az üzemeltető határidőben nem bocsátotta teljeskörűen 
rendelkezésre az üzemeltetési szerződés 4. számú melléklet szerinti indikátor projektelemek 
fenntartásával kapcsolatos iratokat és annak alátámasztását, hogy a projektelemek a 
megvalósításkor fennálló állapotnak megfelelnek. 

A Velencei-tó Kapuja projekt keretében megvalósított és a Gomi Kft. üzemeltetésébe adott 
projekt általános állapota alapján azt kell megállapítani, hogy az gondozatlan, ápolatlan, 
gazdátlan. A nyugodt és kulturált pihenésre, kikapcsolódásra a projekt által nyújtani hivatott 
színvonalon alkalmatlan. 

Megállapításra került, hogy az Önkormányzat felhívta az üzemeltetőt a projektelemek 
vonatkozásában annak igazo Jására, hogy az üzemeltetési szerződés 1-3. mellékleteiben is 
meghatározott, valamint a szerződés 13. pontjában részletezett területeken és létesítményeken, 
épületeken a karbantartási kötelezettségének a tervdokumentáció részét képező üzemeltetési és 
karbantartási utasításoknak, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szakmai 
szokásoknak, továbbá a saját karbantartási tervének és naplójának megfelelően eleget tett. 
Ennek hiányában felszólította annak pótlására. Megállapítható volt azonban, hogy határidőben 
ennek elvégzésére és pótlására nem került sor. 

Helyiségnek minősülő létesítmény valósult meg a Berényi étterernnél, engedély nélkül. 
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Az üzemeltető nem igazolta és nem biztosította a közcélú köztérként nyilvántartott, a 2. számú 
melléklet 8. és 9. pontjában írt galériás panoráma teraszt, valamint a felső korzót díszburkolattal 
fedett területek közösség számára történő nyitvatartását, használatát, amely szintén az 
üzemeltetési szerződés és mellékJeteinek előírását sérti. 

Az üzemeltetési szerződéssel érintett területen nem bontották el a létesítés alatt álló elárusító 
helyeket, amelyhez az Önkormányzat nem adta hozzájárulását, valamint a projekt területet 
érintik, illetve azt megváltoztatják. 

Ugyanezen határidőben nem csatolta a szerződés 17. pontja szerinti bérleti szerződéseket, 
korlátozó rendelkezések esetén a szerződéses adatokat az írásba foglalt szerződéses 

nyilatkozattal együtt. A rendelkezésre bocsátott lista a bérlők megnevezését tartalmazza, sem a 
bérelt üzlet, sem a bérlő azonosító adatai nincsenek meghatározva. 

Az üzemeltetési szerződés 4. pontja szerint kérte az Önkormányzat a müszaki paraméterek 
megváltoztatásához - a szerződésben foglaltak szerint - az NFÜ hozzájárulását csatolja az 
üzemeltető, az ennek hiányában kialakított változtatásokat határidőben bontsa el, amely nem 
történt meg, a zöldfelületeken, sétálóutakon különböző létesítmények kerültek elhelyezésre. 

Az üzemeltetési szerződéssel érintett területen nem bontották el a létesítés alatt álló 
elárusítóhelyeket, amelyhez Velence Város Önkormányzata nem adta hozzájárulását, valamint 
a projektterületet érintik, illetve azt megváltoztatják. 

A fentiek alapján megállapítható volt, hogy a GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft. 
a szerződésből fakadó üzemeltetési kötelezettségének nem tett eleget, amely kötelezettségét 
azonban nem csupán a felhívásban foglalt időponttól kezdődően, hanem hosszabb időszakra 
visszavezethetően, már a 2020. július 28-i levél "problémalista" mellékletében foglalt 
üzemeltetési hiányosságok pótlásának elmaradásával is megalapozott, amelynek következtében 
az üzemeltetési szerződést súlyosan megszegte. 

Az üzemeltetési kötelezettség megszegéséből fakadó szerződésszegés eredményeként az 
üzemeltetési szerződéssel érintett projekt elemei leromlottak, azok gazdaságos üzemeltetése 
nem biztosított, a beruházással megvalósítandó cél az üzemeltetett terület kialakult állapotában 
nem biztosítható. 

Az üzemeltető megállapíthatóan többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget az üzemeltetési 
szerződés 25. pontjában foglalt rendszeres javítási és napi karbantartási kötelezettségének, 
amelyet a jó gazda módjára lett volna köteles elvégezni, amely súlyos szerződésszegésével 
veszélyeztette a projekt 4. számú melléklete szerint teljesítendő eredményeit. 

Az azonnali hatályú felmondást támasztják alá továbbá a dr. Szabó László közjegyző előtt 
42016/N/476/2020. sz. alatt indult előzetes bizonyítási eljárásban kirendelt igazságügyi 
szakértő - Gáspár László - által készített 5/2021 /OL iktatószám ú igazságügyi szakértői 

véleményben foglalt szakértői megállapítások is, melyre az Önkormányzat ugyancsak 
hivatkozik az azonnali hatályú felmondás indokaként, a szakértői vélemény a felmondás részét 
képezi, mint melléklet, a felmondás azzal együtt érvényes és hatályos. 
A közjegyző által kirendelt igazságügyi szakértői vélemény díja közel 3.100 e Ft volt, amelyet 
az önkormányzat fizetett . 
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A szakértői vélemény az Önkormányzat által a korábbi idöszakban feltárt hibákat, 
hiányosságokat alátámasztotta. 

Az Önkormányzat jóhiszeműen, a tulajdonosi jogkörből eredő jogainak és kötelezettségeinek 
megfelelöen járt el. 

A projekt fenntartási időszaka lejárt, ugyanakkor a projektzárás nem történt meg. Az 
üzemeltetéssel, fenntartással összefüggésben előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Az 
önkormányzat a szükséges előkészítő tevékenységet kellő időben megkezdte. Ugyanakkor az 
üzemeltető a szükséges együttműködést, adatszolgáltatást nem biztosította. 

Az Önkormányzat számára nem maradt más lehetőség, mint a szerzödésszegés miatt a 
hivatkozott üzemeltetési szerzödés azonnali hatályú felmondása. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: 

" Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnekfeladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. " 

A döntéssel érintett üzemeltetési szerzödés, a "Velencei-tó Kapuja" projekt üzemeltetése 
tárgyában kötött szerzödés felmondásáról" szóló önkormányzati határozat, annak tárgya nem 
tartozik a fenti körbe. 

Annak ellenére, hogy Velence Város Polgármesterének jogi felhatalmazása volt arra, hogy 
döntsön, a veszélyhelyzetben kialakított, alkalmazott gyakorlat szerint a képviselö-testület 
minden tagjának kikérte a véleményét a döntést megelőzően. A szavazólapok adatai szerint a 
148/202 1. (V.21.) döntést egyhangúlag, 9 igen szavazattal támogatta a képviselő-testület. 

Magyarország Alaptörvényének 38. cikk (l) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok 
tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek 
szolgálata. 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (l) bekezdés értelmében A helyi önkormányzat a helyi 
köZÜgyek intézése körében törvény keretei között "e)gyakorolja az önkormányzati tulajdon 
tekintetében a tulajdonost megillető jogokat;" 

V elen ce Város Önkormányzat Képviselö-testületének 148/2021 . (V .21.) határozata nem 
törvénysértő. 

Az üzemeltető jogi képviselöjének tájékoztatása alapján az Önkormányzattal szemben az 
üzemeltetési szerzödés rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása iránt keresetet 
nyújtottak be. 
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Az Önkormányzat megítélése szerint az üzemeltetési szerződés azonnali hatályú, rendkivüli 
felmondás esetleges jogsértő voltának megállapítása bíróság hatáskörébe tartozik. 

A törvényességi felhívás tartalmának jogi és ténybeli megítélése szempontjából röviden 
összefoglalva az alábbiakat kell kiemelni . 

A Fejér Megyei Kormányhivatal álláspontja abban a körben, hogy az általa vizsgált a Kat.tv. 
46. § (4) bekezdése alapján meghozott polgármesteri döntés tekintetében a fürdőhely kijelölési 
eljárás előzményi eljárás téves, és iratellenes, ezért következtetései és megállapításai is tévesek. 

Az üzemeltetési szerződés azonnali hatályú felmondásának ezzel szemben az előzménye az, 
hogy Velence Város Önkormányzata és a GOMI Kft. között létrejött üzemeltetési szerződés 
szerződés szerinti teljesítése körében az Önkormányzat közjegyzői eljárás keretében 
igazságügyi szakértői bizonyítást folytatott le annak megállapítására, hogy az üzemeltetési 
szerződésből fakadó kötelezettségének az üzemeltető eleget tesz-e. 

A szakértői vélemény megállapításai szerint az üzemeltető a szerződésből fakadó karbantartási 
kötelezettségének az üzemeltetésbeadott önkormányzati tulajdon tekintetében - amely nemzeti 
vagyon - nem tesz eleget. 

A szakértői vélemény megállapításai alapján tehát Velence Város Önkormányzata határidő 
tűzésével hívta fel az üzemeltető GOMI Kft-t a karbantartási kötelezettsége körében 
elmulasztott tevékenységek pótlására. A határidő lejártakor pedig ismét szakértő vizsgálta meg 
a GOMI Kft. teljesítését, és állapította meg, hogy a karbantartási kötelezettsége körében nem 
tett eleget a szerződésben és a felhívásban foglaltaknak. Az így nem teljesített karbantartási 
kötelezettség egyes elemei 2020. július 28-án megküldött hibalistában szereplő felszólítástól 
kezdődően folyamatosan hiányoztak. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 7. § (l) bekezdésének utolsó fordulata 
szerint a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni . A (2) bekezdés 
értelmében pedig a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, 

értékének és állagának védelme, rendeltetésének megfelelő , az állam, az önkormányzat 
mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, 
átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása. 

A nemzeti vagyonról szóló törvény e rendelkezései az üzemeltető mulasztásából fakadóan 
súlyosan sérültek, a "Velence-tó Kapuja" projekt keretében megvalósult beruházás ingatlan és 
egyéb elemeinek állékonyságát az üzemeltető mulasztása veszélyeztette, a közösségi terek 
hozzáférését engedély nélküli kerítéssel és területek önkényes elzárásával akadályozta. A 
Korzó működöképességének megőrzése és a nyári szezon megfelelő biztosítása érdekében az 
önkormányzat saját költségén rendelte meg az épület hűtés fütési rendszerének karbantartását 
és javítását mintegy l O millió forint nagyságrendben. 
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Ezek voltak azok az előzmények, amelyek a törvényességi felhívásban részletezett 
polgármesteri döntést megalapozták, és amely a nemzeti vagyon védelmében a jogszabályban 
írt előírásokat sértő üzemeltetés következtében a Mötv. 9. § -a szerinti szükségesség és 
arányosság, valamint a jogok rendeltetésszerű gyakorlása körében a döntést halaszthatatlanná 
tették. 

A fürdőhely kijelölése ehhez képest csak következmény, amely strandidőszakban a pihenni és 
kikapcsolódni vágyókat semmilyen mértékben nem érinti, tekintettel arra, hogy az üzemeltetési 
szerződés felmondása a felhívásban foglaltakkal ellentétben nem érinti a fürdőhely 
üzemeltetőjét és így az engedély kiadásának lehetőségét, hiszen a törvényességi felhívás maga 
idézi a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. §c) pontját, amely szerint a fürdőhely üzemeltetője 
a fürdőhely tulajdonosa. Ezáltal a folyamatban lévő fürdővíz használat engedélyezési eljárás 
lefolytatását követően az Önkormányzat, mint tulajdonos a szükséges és a Hatóság által előírt 
feltételeket biztosítja. Az ehhez szükséges megrendelések megtörténtek, a szerződések 
megkötésre kerültek. 

Utalni kell továbbá arra is, hogy a Mötv. 132. § (4) bekezdése d) pontja értelmében a 
Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása nem tetjed ki a képviselő-testület 

mérlegelési jogkörében hozott döntésére, amilyen döntésnek a felhívásban rögzített 
polgármesteri döntést a Kat.tv. 46. §(4) bekezdése alapján tekinteni kell. 

Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy a polgármesteri határozat nem ütközött sem a 
Kat.tv. 46.§ (4) bekezdésében rögzítettjogszabályi korlátokba, sem egyéb tételesjogi normába, 
mert ilyet a felhívás sem jelölt meg, a felhívott alapelvi norma pedig a Mötv 9. § -a alapján 
önmagában a törvényességi felhívást nem alapozza meg. Mindazonáltal a fentiek alapján a 
döntés meghozatala hiányában a nemzeti vagyon jogszabállyal ellentétes hasznosítását hagyta 
volna jóvá a polgármester. 

A fentiek értelmében az egyik határozati javaslatom az, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 
2021. június ll. napján, FE/02/631-1 /202 1. ügyszámon kelt, a " Döntés a GOMI 
Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft-vel 2009. június 10. napján a" Velencei-tó Kapuja " 
projekt üzemeltetése tárgyában kötölt szerződés felmondásáról " szóló 148/2021. (V.21.) 
határozatával kapcsolatban érkezett törvényességi felhívásában foglaltakkal ne értsen egyet a 
képviselő-testület. 

Határozati javaslatom továbbá, hogy a " Velencei-tó Kapuja" projekt üzemeltetése tárgyában 
kötött szerződés felmondásáról" szóló 148/2021. (V .21.) határozatban foglaltakat erősítse meg 
a képviselő-testület. 

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi 
Bizottság, a bizottságok döntését az elnökök a képviselő-testületi ülésen ismertetik. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak 
szerint szíveskedjen dönteni. 

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály. 
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l. HA T ÁRO ZA TI JA V ASLAT: 

l. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal 202!. június ll. napján, FE/02/631-1/2021. ügyszámon kelt, a "Döntés a 
GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft-vel 2009. június 10. napján a" Velencei-tó 
Kapuja" projekt üzemeltetése tárgyában kötött szerződés felmondásáról" szóló 148/2021. 
(V.2l.) határozatával kapcsolatban érkezett törvényességi felhívásában foglaltakat - a 
helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. 
(VI.26.) Korm. rendelet 7.§ a) pontjában foglaltaknak megfelelően- megismerte. 

2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejér 
Megyei Kormányhivatal 2021. június ll. napján, FE/02/631-l/2021. ügyszámon kelt, a 
" Döntés a GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft-vel 2009. június l O. napján a 
"Velencei-tó Kapuja" projekt üzemeltetése tárgyában kötött szerződés felmondásáról" szóló 
148/2021. (V.21.) határozatával kapcsolatban érkezett törvényességi felhívásában 
foglaltakkal nem ért egyet. 

3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szombathyné dr. 
Kézi Aranka jegyzőt, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen 
döntéséről a Fejér Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: 2021. július 15. 

2. HA T ÁRO ZA TI JA V ASLA T: 

l. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a ,,Döntés a GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft-vel 
2009. június 10. napján a "Velencei-tó Kapuja" projekt üzemeltetése tárgyában kötött 
szerződésfelmondásáról" szóló 148/2021. (V.2l.) határozatában foglaltakat megerősíti. 

2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szombathyné dr. Kézi 
Aranka jegyzőt, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen 
döntéséről a Fejér Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: 2021. július 15. 

Velence, 2021 . június 16. 

~nw!? (f, Szombathy~ K~ArarY. ' 
jegyző 

Gerhard Ákos 
polgármester 
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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2021. VI. 18. napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi 

KIVONATA 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 6 igen, O 
nem, l tartózkodás szavazattal elfogadta. 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
191/2021. (VI.18.) 

HATÁROZATA 
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/631-1/2021. ügyszámú, a Velence Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2021. (V.21.) határozatával kapcsolatos 
törvényességi felhívása 

l. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal 2021. június ll. napján, FE/02/631-1/2021. ügyszámon kelt, a 
"Döntés a GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft-vel 2009. június l O. 
napján a "Velencei-tó Kapuja" projekt üzemeltetése tárgyában kötött szerződés 
felmondásáról" szóló 148/2021. (V.21.) határozatával kapcsolatban érkezett 
törvényességi felhívásában foglaltakat - a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (V1.26.) Korm. rendelet 7.§ 
a) pontjában foglaltaknak megfelelően- megismerte. 

2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejér 
Megyei Kormányhivatal 2021. június ll. napján, FE/02/631-1/2021. ügyszámon 
kelt, a "Döntés a GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft-vel 2009. június 
10. napján a" Velencei-tó Kapuja" projekt üzemeltetése tárgyában kötött szerződés 
fe/mondásáró/" szóló 148/2021. (V.21.) határozatával kapcsolatban érkezett 
törvényességi felhívásában foglaltakkal nem ért egyet. 

3. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szombathyné dr. 
Kézi Aranka jegyző t, hogy Velence V á ros Önkormányzat Képviselő-testületének 
jelen döntéséről a Fejér Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 

Felelős : Gerhard Ákos polgármester 
Határidő : 2021. július 15. 

Gerhard Ákos sk. 
polgármester 

Velence, 2021. június I 8. 

A kivonat hiteléül: 
~~ .~~· 
vargáné K~álf Jul~ 

K.m.f. 

Szombathyné dr. Kézi Aranka sk. 
jegyző 
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ATAL 
KORMÁNYMEGBÍZOTT 

Űgyiratszám: FE/02/631-1/2021. 

Ogyintéz6: dr. Somlai Ildikó 

Tárgy: Törvényességi felhivás 

Velence Város Képvisel6-testülete 

Velence 
Tópart u. 26. 
2 481 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Közgyűlés! 

A "Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés a) -b) pontjában 
biztosított hatásköröm alapján Velence Város Önkormányzat Képvisel6-testületének 
a "döntés a GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft-vel 2009. június 10. napján a 
.. Velencei-tó Kapuja" projekt üzemeltetése tárgyában kötött szerződés felmondásáról" szóló 
148/2021. (V.21.) határozata (a továbbiakban: Határozat) vonatkozásában az alábbi 

törvényességi felhívással 

élek: 

I. 

A Kormányhivatal -Magyarország Alaptiirvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) 34. 
cikk (4) bekezdésében és az Mötv. 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva-látja el az 
önkormányzatok törvényességi felügyeletét 

A BelUgyminisztérium és a Miniszterelnökség közös, 2020. november 10-én kelt, TKF-
1/1793/112020. számú közös állásfoglalása (a továbbiakban: állásfoglalás) rögzíti, hogy 
a Kormányhivatal eljárása kiterjed a képviselő-testület egyéb szervei, így a 
polgármester mftködésének, döntéshozatala jogszeruségének vizsgálatára az Mötv. 132. 
§ (3) bekezdése alapján, így "a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról"szó16 2011. évi cxxvm. törvény (a továbbiakban: Kat.tv.) 
46. § (4) bekezdése szerint meghozott polgármesteri döntésekre is. 
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Az állásfoglalás rögzíti továbbá azt is, hogy a polgármesteri döntésekre is alkalmazni 
kell az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012.(1V.25.) KIM 
rendelet előirásait A Fejér Megyei Kormányhivatalhoz 2021. május 27-én került 
felterjesztésre a Határozat 

A Határozatot megvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg: 

A Határozatot Velence Város önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) feladat-és hatáskörében- a Kat tv. 46.§ (4) bekezdése alapján eljárva 

-az önkormányzat polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) hozta meg és írta alá. 

A Határozat l. pon~a alapján a Polgármester a GOMI Rendezvényszervező és 

Kereskedelmi Kft-vel, 2009. június 10. napján a "Velencei-tó Kapuja" projekt 

üzemeltetése tárgyában kötött szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással 

felmondja a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező irat szerinti tartalommal. A 

Határozat 2. pontja szerint a Polgármester 2021. május 27-én 9.00 órai kezdettel az 

állapotfelmérés elvégzéséről és egyidejűleg az átadás- átvételről gondoskodik. 

A döntés végrehajtásáért a határozatban foglaltak szerint a Polgármester felelős, a 

határozat végrehajtásának határideje azonnali. 

Az ügy előzménye, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal 

Járási Népegészségügyi Intézete Velence Város Önkormányzatának kérelmére az FE-

09R/046/02051-11/2014. iktatószámú, 2014. július 23-án kelt határozatával adott a 

GOMI Kft által üzemeltetett Velence Korzó és Szabadstrand területén a 2481 Velence 

Tópart utca 1367 /'2B hrsz. alatti területre fürdőhely kijelölési engedélyt (a továbbiakban: 

fürdőhely kijelölés). 

Velence Város Önkormányzat Polgármestere a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályához elektronikus úton megküldött, 2021. május 28-án kelt, 

V /3539-8/2021. iktatószámú levelében arról tájékoztatta a hatóságot, hogy a Velence 

Korzó Strand ( 2481 Velence, Tópart u. 47.) üzemeltetésére vonatkozóan, 2021. május 21. 

napjával a korábbi üzemeltetővel, a GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft-vel 

azonnali hatállyal felmondta az önkormányzat a szerződést. 

"A természetes fürdővizek minőségi követelményeiról, valamint a természetes fürdonelyek 

kijelöléséről és üzemeltetéséról" szóló 78/2008. (N. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

78/2008. (N. 3.) Korm.rendelet) 2. §c) pontja alapján fürdőhely üzemeltetője: a fürdőhely 

tulajdonosa vagy akire a tulajdonos az e rendeletben meghatározott kötelezettségek 

teljesítését írásbeli megállapodásban átruházta. 

8000 S7ékes fehE>r•.u. 5zent lstv.ín ter 9. Telefon: (l l!l-~2) 52ó-QSJ Fax: (Oó-22) 52ó-952, 

E-mail: hivatal.Q'fe je r.el'\·.hu 



-3-

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (l) bekezdése szerint a vízparti terület 

tulajdonosának kérelmére a kormányhivatal fürdőhely Icijelölési eljárást folytat le, 

melynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről és a 3. § (1) 

bekezdésének b)-d) ponljaiban foglaltakróL A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének 

tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell benyújtani a kormányhivatalnak 

A fentiek alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

nyilatkozattételre hívta fel Velence Város önkormányzatát annak megállapUása 

érdekében, hogy a 2021. évi szezonban a Velence Korzó és Szabadstrandot ki fogja 

üzemeltetni, és kérte megjelölni a fürdési idény kezdetét és végét 

A Polgármester nyilatkozata alapján hivatalból inditott eljárás keretében a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály FE/NEF /2317-3/2021. ügyiratszám ú, 2021. 
június 3-án kelt határozatával a fürdőhely Icijelölési engedélyt visszavonta, tekintettel 

arra, hogy Velence Város Önkormányzatának, mint a terület tulajdonosának bejelentése 
alapján a Velence Korzó és Szabadstrand természetes fürdőhely üzemeltetőjével kötött 

üzemeltetési szerződés azonnali hatállyal felmondásra került, így a Velence Korzó és 

Szabadstrand jelenleg nem rendelkezik üzemeltetővel, ami a természetes fürdőhely 
kijelölés feltétele. 

Velence Város Önkormányzat Képvisel6-testülete feladat-és hatáskörében eljáró 
Polgármester fürd6hely kijelölés iránti kérelmet nem nyújtott be, nem gondoskodott 
arról, hogy a fürd6hely üzemeljen. 
J elenleg nem kijelölt fürd6hely a Velence Korzó és Szabadstrand területe. 

Az állásfoglalás 1.5. ponlja részletesen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a polgármester 
milyen kérdésekben dönthet a képviseló-testület helyett. Az állásfoglalás szerint a 
polgármester valamennyi szükséges kérdésben dönthet, mert · számos jogszabály 
határidőt állapít meg meghatározott döntések meghozatalára, illetve számos olyan 
eljárást inditottak az önkormányzatok, amelyek határideje lejárt, és a döntés elmaradása 
súlyosan érinthetné az önkormányzati működést. 

Figyelemmel arra, hogy a jogszabályban meghatározott határidők alkalmazását a 
veszélyhelyzetben kihirdetett jogszabályok nem függesztették fel, e kérdésekben 
gondoskodni kell a döntések meghozataláróL Mindezek során azonban figyelemmel kell 
lenni az Mötv. 9. § -ában rögzített alapelvekre (szükségesség, arányosság, joggal való 
visszaélés tilalma). Azt is egyedileg lehet és kell mérlegelni, hogy meghatározott 
döntések elhalaszthatók-e, itt alapvetően azok jöhetnek szóba, amelyekben nincs konkrét 
jogszabályban megjelölt határidő. 

A Kat.tv. hivatkozott rendelkezése els6sorban arra irányul, hogy a veszélyhelyzet 
kihirdetésére okot adó katasztrófahelyzet elhárításhoz szükséges intézkedések gyors 
végrehajtása megvalósuljon. Ezen els6dleges cél elérésén túl a veszélyhelyzet során 
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azokban a kérdésekben dönthet a Polgármester, amelyek halaszthatatlanok (pl: 
jogszabályban megállapitott határidőhöz kötött feladatok, vagy szerződésben vállalt 

kötelezettségek), vagy a döntés, eljárás elhúzódása súlyosan érintené az önkormányzat 

működését, a helyi közszolgáltatásokat, a helyi lakosok életkörülményeit 

Szem előtt kell tehát tartani a jóhiszemtíség, a kölcsönös együttmüködés és a jogok 

társadalmi rendeltetésének megfelelő gyakorlásának az Mötv. 9. §-ában leirt alapelvi 

szintü követelményét. 

Az Mötv. 9. §-a értelmében: 

"9. § Az e törvényben meghatJírozott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét 
figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyalrorolni." 

A GOMI Kft.-vel kötött üzemeltetési szerz6dés felmondására a veszélyhelyzetben 

nincs döntési kényszer. A Kat.tv. hivatkozott rendelkezésének a Határozatban leirtak 

szerinti alkalmazása sérti az Mötv. 9. §-ában rögzített szükségesség és arányosság 

elvét, illet6leg a joggal való visszaélés tilalmát valósítja meg. 

A veszélyhelyzet ideje alatt, a veszélyhelyzetben nem elengedhetetlenül szükséges 
intézkedés a szerzódés Határozat szerinti felmondása, különös tekintettel arra, hogy 
üzemeltet6 hiányában nincs kijelölt fürd6hely és fürd6hely kijelölése iránt nem 
nyújtott be kérelmet a Polgármester. 

Túllépi a társadalmi rendeltetésnek megfelel6 joggyakorlás kereteit, hogy a 
Polgármester a veszélyhelyzetben, fürdési idény kezdete el6tt az üzemeltetési 
szerz6dést felmondta. 

A Polgármester a rendkívüli helyzetben a meghozott intézkedésekért az állásfoglalásban 
foglaltak szerint felelősséggel tartozik. 

A jelen törvényességi felhívás I. pont előadottakra tekintettel a Határozat 
törvénysért6. 

o. 

"A helyi önkonnányzatok törvényességi felagyeletének részletes szabályairól" szóló 
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § a) pontja 
értelmében a törvényességi felhívás tartalmáról a Polgármester a Képvisel6-testületet 
tájékoztatni köteles. 

Felhívom a figyelmet a Veszprémi Közigazgatási és MunkaUgyi Biróság 
7.K.27.395/l019/12. számú itéletében rögzitettekre, melynek értelmében a 
"polgármesternek, mint az ülés vezetőjének a törvényességi felhívások teljes tartalmáról kell 
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táje'koztlltnia a képoiselő-testületet, a polgármester tájékoztatási kötelezettségének elmaradása, 
nem teljesítése joggalvaló trisszaélést jelent." 

Az Mötv. 81. § (3) bekezdés e) pontja értelmében a Jegyző köteles jelzéssel élni a 
Képvisel6-testület tájékoztatásának elmaradása esetén. 

Felhívom a figyelmet, hogy a Polgármester tájékoztatási kötelezettsége a 2020. 
november 04. napjától kihirdetett veszélyhelyzet id6tartama alatt is fennáll. 

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy az Info tv. 37.§ (1) bekezdése és l. melléklet IT. 
pont 8-9. alpontjai értelmében az önkormányzatnak a részére megküldött 
törvényességi felhívások teljes dokumentációját - teljes tartalmát - is közzé kell 
tennie a saját weboldalán, mely a veszélyhelyzet id6tartama alatt is irányadó. 

A Korm. rendelet 7. § a) pontja és az Mötv. 134. § (l) bekezdése alapján kérem, hogy a 
felhívásomban foglaltakat megvizsgálni, és az annak alapján tett intézkedésr61 a 
Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakUott informatikai rendszeren 
keresztül, jelen levelem válaszaként 2021. július 15. napjáig tájékoztatni sziveskedjen. 

A Korm. rendelet 9. §-a határozza meg, hogy a törvényességi felhívás mely esetekben 
mintfsül eredménytelennek: 

"9. § A fővárosi és megyei konnányhivatal törvényességi felhivása eredménytelen, 
ha az érintett 

a) a tiJrvényességi felhivásban foglalt határidő lejártáig nem tesz intézkedést a 
jogszabálysértés megszantetése érdekében, 

b) által a törvényességi felhivásban foglaltak alapján tett intézkedés nem 
szanteti meg a jogszabálysértést, vagy úja bb jogszabálysértést idéz el6, 

c) nem ért egyet a törvényességi felhivásban foglaltakkal, és az erről sz616 
tájékoztatást követően a fővárosi és megyei konnányhivatal megitélése szerint a 
jogszabálysértés továbbra is fennáll, 
d) a törvényességi felhivásban foglalt határidő lejártáig a fővárosi és megyei 
konnányhivatalt nem tájékoztatja." 

Arnennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló határid6 
eredménytelenül telik el, az Mötv. 134. § (2) bekezdés alapján a kormányhivatal a 
törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési 
jogkörben dönt. 

Felhívom a figyeimét arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a 
kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazását addig folytatja, 
ameddig a jogszabálysértés nem kerül megszüntetésre. 
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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2021. VI. 18. napján tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi 

KIVONATA 

Megállapítom, hogy a képviselö-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 6 igen, O 
nem, l tartózkodás szavazattal elfogadta. 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2021. (VI.18.) 

HATÁROZATA 
A Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 148/2021. (V.21.) határozatának 

megerősítése 

l. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a ,,Döntés a GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft-vel 
2009. június 10. napján a "Velencei-tó Kapuja" projekt üzemeltetése tárgyában kötött 
szerződésfelmondásáról" szóló 148/2021. (V.21.) határozatában foglaltakat megerősíti. 

2. Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szombathyné dr. Kézi 
Aranka jegyzőt, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen 
döntéséről a Fejér Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 

Felelős: Gerhard Ákos polgármester 
Határidő: 2021. július 15. 

Gerhard Ákos sk. 
polgármester 

Velence, 2021. június 18. 

A kivonat hiteléül: 

K.m.f. 

Szombathyné dr. Kézi Aranka sk. 
jegyző 


