
Vnszpmu Mrcyrr
Kon.ptAIvYHIVAIAL

ronuAxruecnlzorr
Ugyiratszim: VEB/OOS/1441t2011.
0gyint6z6: R6thalmi ltona
Telefon: 881579-341

Lit6r K6zs6g OnkormSnyzata
K6pvisel6-testiilete

Lit6r
Almos u.37.
8{96

T6rgy: T6rv6nyessegi felhiv6s

Tisztelt K6 pv ise!6-testii let!

Litdr K<izs6g Onkormdnyzata (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat) K6pvisel6-testUtet6nek (a
tovSbbiakban: K6pvisel6-testutetl 2s12017. (lll.2.) LKt. 6s 2gt2017. (1il.2.) LKt. sz6m0
hatirozataival (a tov6bbiakban: Hatirozatok) szemben, a Magyarorsz6g helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tdrv6ny (a tovibbiakban: Mritv.) f32. S (i)
bekezd6s a) pontjAban biztositott hatfsk<irrimben elj6rva az al6bbi

6lek. 
t6rv6nyess6gi felhivissal

A K6pvisel6-testulet a 2017. m6rcius 2-6n tartott nyilv6nos 0l6s6n a Lit6r polg6r6r Egyesulet (a
tovabbiakban: Egyes0let) r6sz6re aHatarozatokban - nem palyazatigton - 1oo.0oo Ft, illetve
396'000 Ft t6mogat5sr6l ddnt6tt. A k6pvisel6-testuleti ul6s jegyz6k6nyv6b6l es a csatolt
el6terjesztesb6l meg6llaplthat6, hogy az Egyesulet elnoke varga Mih6ly 6nkormdnyzati
k6pvisel6,

Az Mdtv' 36' $-6ban megfogalmazott 6sszef6rhetetlens6gi szabdlyok alapjdn az 6nkorm6nyzati
k6pviseloi megbizat6s 6s az Egyesulet eln6kitiszts6ge 6nmag6ban nem 6sszef6rhetelen.

A t6mogat6sok 6tl6that6s agar6l szot6 2007. 6vi cLXXXt. t0rv6ny (a

: 2' S (2) bekezd6se kimondja, hogy a nem patylzati rjton odait6ltra pdlyazatokra vonatkoz6 rendelkez6seket megfelel6en alkalmazni kell.
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A Tdrv6ny 6. S (1) bekezd6s a) es e) pontj6ban r6gzitettek figyelembev,Stel6vel az Egyes0let

nem r6szesUlhet 6nkorminyzati tdmogat6sban, mert az elnOke ugyanakkor helyi

6nkorm6nyzati k6pvisel6, aki Torv6ny 2. S (1) bekezd6s c) pont ca) alpontja alapjSn

d6nt6shoz6nak tekintend6 a tAmogat6si dont6s meghozatalSnak folyamat5ban.

A tdmogat{sb6l val6 kiz6r6st ebben az esetben a dont6st hoz6 szervben, az Onkorm6nyzat

K6pv ise I 6-te stU let6 ben betdlt6tt tag s6g alapozza meg.

Az M6tv. 134. S (lf bekezdds alapJin felhivom a K6pvisel6-testiiletet, hogy a felhivis
k6zbesit6s6t k6vet6 kdvetkezd k6pvisel6-testiileti [il6sen, de.!eqkes6.E!-a tiirv6nyess6gi

felhiv6snak a Nemzeti Jogszab6lytdr feliilet6re t6rt6n6 feltdlt6s6t kdvet6 harminc napon

bglill a t6rv6nys6rt6s megszUntetris6rril intdzkedni, s int6zked6s6r6l, egyet nem 6rt6se

eset6n indokolisir6l ir5sban - a Nemzeti Jogszabilytir fe!illet6n kereszttil - tAidkoztatni

sziveskedjen.

TAj$koztatom a K6pvisel6-test0letet, hogy amennyiben a jogszabAlys6rt6s megszUntet6s6re

nyitva 6llo hat6rid6 eredm€nytelenUl telik le, az M0tv. 134. $ (2) bekezd6se alapjAn a

t6rv6nyess6gi felUgyeleti eljArAs egy6b eszkdzeinek alkalmaz6s5rol m6rlegel6si jogk6rben

d6nt6k.

Veszpr6m, 2017. 6prilis 4.
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