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EL Ő T E R J E S Z T É S 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

2017. szeptember 21-i ülésére 

 a Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/1498/2017. számú törvényességi felhívásának 

tárgyalásáról 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/1498/2017. ügyiratszámon a mellékelt 

törvényességi felhívást tette működésben megnyilvánuló törvénysértés miatt. 

A képviselőtestület 2017. május 18-án zárt ülésen tárgyalta a Marcali Városi Fürdő és 

Szabadidőközpont igazgatói álláshelyére érkezett pályázatot. Az állásra 1 pályázat érkezett. 

A felhívásban szerepel, hogy sem az ülés jegyzőkönyve, sem annak mellékletei nem 

tartalmazzák a zárt ülés tartásának okát és ezzel nem támasztotta azt alá az ülés vezetője a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján. 

 

A felhívásban leírtaknak megfelelően valóban nem tartalmazza a jegyzőkönyv a zárt ülés 

tartásának okát, továbbá a pályázó zárt ülés tartására vonatkozó kérelmét sem. 

A fenti dokumentálás és csatolás hiánya ellenére azonban pályázó a bizottsági meghallgatását 

követően nyilatkozatot tett és kérte pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását.  

A nyilatkozatot az előterjesztéshez csatoltuk. 

Ez azt jelenti, hogy a 2017. május 18-i zárt ülésről készített jegyzőkönyv ide vonatkozó 

részeit továbbra is zárt ülési anyagként kell kezelni és pótlólag a Somogy Megyei 

Kormányhivatalhoz megküldött jegyzőkönyv mellé is csatolni szükséges a kérdéses 

nyilatkozatot. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az észrevételben foglaltakat tárgyalja meg és 

javaslom, hogy a törvényességi felhívást fogadja el. 
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Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Somogy Megyei Kormányhivatal 

SOB/03/1498/2017. számú működésben megnyilvánuló törvénysértés miatti törvényességi 

felhívását megtárgyalta és azt elfogadja.  

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a képviselőtestületi zárt ülési 

jegyzőkönyvek dokumentációjának körültekintő elkészítésére, a zárt ülés indokának 

ismertetésére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

              Bödőné Dr. Molnár Irén c. főjegyző 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Marcali, 2017. szeptember 15. 

 

                                                                                          

             

                                                                                                                         Dr. Sütő László 

                                                                                                                           Polgármester 
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