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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2009. februári ülésére

Tárgy: Törvényességi észrevételre intézkedési javaslat

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivataltól 4615/2008. ikt. szám
alatt 2008. december 22-én az alábbi tartalmú törvényességi észrevétel érkezett a képvisel - testület 2008.
november 7. napján tartott képvisel -testületi ülésén 52/2008. (XI. 07.) Ökt határozatával elfogadott
Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló szabályzat IV. fejezet
10. pontjában foglaltakra.

Az Ötv. 11. § (1)-(3) bekezdései értelmében a polgármester (f polgármester), valamint a képvisel - testület
bizottságának, részönkormányzat testületének önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a
képvisel -testülethez lehet fellebbezést benyújtani. A képvisel -testület önkormányzati hatósági ügyben
hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre
hivatkozással a bíróságtól lehet kérni.
„A pályázó elbíráló szerv döntése ellen jogorvoslattal csak akkor élhet ha képvisel - testület döntése
jogszabálysért , úgy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 11. § (3) bek. szerint a határozat
felülvizsgálata bíróságtól kérhet ”.

Az Ötv. 11. §-a a fenti jogorvoslati lehet ségeket kifejezetten az önkormányzati hatósági ügyben hozott
határozatokra nézve rendeli alkalmazni. Az önkormányzati hatósági ügyben folyó eljárással kapcsolatos
rendelkezést tartalmaz emellett az Ötv. 109. §-a, amelynek értelmében ezen eljárásra – az Ötv-ben foglalt
eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) szabályait kell megfelel en alkalmazni.

A Ket. 12. §-a szabályozza a közigazgatási hatósági ügy és az ilyen ügyben eljáró közigazgatási hatóság
fogalmát. A törvény alapján a közigazgatási hatóságot a hatáskörébe tartozó (közigazgatási hatósági)
ügyben eljárási kötelezettség terheli. Abban az esetben, ha a hatóság ezen kötelezettségének nem tesz
eleget, a felügyeleti szerv általi intézkedés megtételére kerül sor (Ket. 20. §).

A Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátterét a fels oktatásban
részt vev  hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend  egyes térítésekr l szóló 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) képezi. A Kormányrendelet 18. § (4) bekezdése szerint a
települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás
eljárási rendjét az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé. A települési
önkormányzatok a csatlakozásról szóló döntést követ en pályázatot írnak ki a fels oktatásban részt vev
hallgatók részére. A Kormányrendelet 18. § (7) bekezdése akként rendelkezik, hogy a megállapított
ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhet  meg, a szociális helyzet megállapításához
figyelembe vehet  szempontokat a Kormányrendelet 21. §-a tartalmazza.

Megállapítható, hogy a Kormányrendeletben szabályozott Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati
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Ösztöndíj iránti kérelmek (pályázatok) elbírálása során a döntéshozó szerv – a helyi önkormányzat
képvisel - testülete, illet leg átruházott hatáskörben eljáró bizottsága – nem a Ket., hanem a
Kormányrendelet, valamint az oktatási és kulturális miniszter által közzétett eljárási rend alapján jár el.
Ennek megfelel en a Bursa Hungarica Fels oktatási Ösztöndíj iránti kérelem elbírálása nem
tekinthet  hatósági ügynek, így vonatkozásában a Ket., valamint az Ötv. 11. §-ának alkalmazására nincs
lehet ség. Az ösztöndíj iránti kérelmek ügyében a Kormányrendelet sem ad módot jogorvoslati lehet ség
biztosítására.

A fentiek figyelembevételével jogszer tlen a helyi önkormányzati szabályzat azon el írása, amely a Bursa
Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálása tekintetében jogorvoslatot biztosít az
önkormányzat képvisel - testület döntése ellen. Javasolt ezért az érintett rendelkezés hatályon kívül
helyezése.

A Szabályzat V. fejezetének 6. pontja szerint „Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatában nem a
valóságnak megfelel  adatokat szolgáltatott, vagy a pályázati feltételeknek egyebekben nem felel meg, úgy önkormányzati
támogatásban továbbiakban nem részesülhet.”
Az idézett rendelkezés alapján sérülnek a Kormányrendelet 18. § (7) bekezdésében meghatározottak.
Miszerint az ösztöndíjat kizárólag szociális helyzet alapján lehet megállapítani. A Szabályzat
rendelkezése alapján a kés bbi pályázat elbírálásánál csak a Szabályzatban meghatározott jogkövetkezmény
alapján dönt az elbíráló. A döntés pedig ebben az esetben csak elutasítható lehet. Az ÁSZF 6. § 1. pontja
szerint is ilyen esetben csak az adott év támogatásából zárható ki a pályázó.

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képvisel -testületet arról, hogy a Ket. 12. § (2) bek. rendelkezik a közigazgatási
hatósági ügy fogalmáról az alábbiak szerint közigazgatási hatósági ügy: „a) minden olyan ügy, amelyben a
közigazgatási hatóság az ügyfelet érint  jogot vagy kötelezettséget állapít meg adatot tényt, vagy
jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellen rzést végez”. Ugyanezen szakasz (3) bek. mondja ki  a
közigazgatási hatóság hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkez  közigazgatási hatóság
körét az alábbiak szerint közigazgatási hatóság: „b) helyi önkormányzat képvisel - testülete”. A
Ket. 13. § (1) bek rendelkezik azon ügykörökr l, amelyre nem terjed ki a Ket. hatálya: „szabálysértési eljárásra,
választási eljárásra, a népszavazás el készítésére és lebonyolítására, a területszerzési eljárásra és – az állampolgársági
bizonyítvány kiadásának kivételével – az állampolgársági eljárásra.”
Ket. 15. § (1) bekezdése rendelkezik az ügyfél fogalmáról az alábbiak szerint:
„ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezet, akinek
(amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti …….”
A fentiekb l kit nik, hogy a képvisel - testület közigazgatási hatóság, közigazgatási hatóságként
hatósági ügy intézésére jogosított szervként járt el az ösztöndíjak elbírálásakor, mely pályázati
rendszerben jogot állapított meg az arra szociálisan rászorultak számára az általa elfogadott
szabályzatban foglaltak szerint.
Nem értek egyet a törvényességi észrevétel fenti okfejtésével, miszerint sem a Ket., mint eljárásjogi
törvény, sem az Ötv. mint az önkormányzat m ködését meghatározó törvény hatálya alá nem tartozik
azon személyi kérdésben való döntés, hogy az adott pályázó szociálisan rászorult-e vagy nem. Amennyiben
csak a vonatkozó kormányrendelet és az OM pályázati kiírása az irányadó a döntéshozóra (amelyek
egyike sem rendelkezik a jogorvoslati jog biztosítása lehet ségér l, illetve annak kizárásáról), úgy
a döntéshozó által a kormányrendelet és a pályázati kiírás alapján megalkotott  (jogorvoslati jog biztosítása
nélküli) szabályzat alkalmazásánál alkotmányos aggályok merülhetnek fel, amely veszélyezteti a
jogállamiság, azon belül a jogbiztonság elvét.
A Ket. Szakért i Bizottságának szakmai véleményét tartalmazó 20. sz. módszertani állásfoglalása
értelmében nincs akadálya annak, hogy jogszabály vagy szabályzat (esetünkben a Bursa Hungarica Ösztöndíj
Szabályzata) speciális jogorvoslati lehet séget biztosítson arra az esetre, ha azt egy érintett azért sérelmezi, mert: t
jogszabálysért  vagy a pályázati kiírásba ütköz  módon zárta ki az önkormányzat a pályázók közül.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló módosított 1949. évi XX. tv. 57. § (5) bekezdése kimondja,
hogy: „a Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet
az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét



sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszer  id n belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan – a
jelen lév  országgy lési képvisel k kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.”
A fentiekb l levezetve megállapítható az ügyfél (pályázó) alapvet jogorvoslathoz való alkotmányos joga  és az a
tény, hogy a jogorvoslati jogot csak törvény korlátozhatja és a jelzett vonatkozó a fels oktatásban részt vev  hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetend  egyes térítésekr l szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet nem törvény (ez
szabályozza a Bursa Hungarica fels oktatási ösztöndíjrendszert). A közigazgatási hatósági eljárás és a hozott döntések
jogszer sége és szakszer sége alkotmányos követelmény, melynek érvényesülését az állam jogszabályi garanciákkal
biztosítani köteles.
A kormányrendelet (jogszabály) nem tiltja, mert fentiek szerint nem tilthatja a jogorvoslati jog biztosítását,
mivel a tiltást ki kell mondani, deklarálni kell, az adott jogszabályba kell foglalni, ami jelen rendeletben nem
szerepel (alaptétel: amit jogszabály nem tilt, azt engedi). Így erre alapozni a jogszabálysértés megállapítását
jogalapnélküli, ezért kezdeményezem a törvényességi észrevétel elutasítását.
Az Európai Uniós alapelvek kiemelt fontosságú jegye a jogorvoslathoz való jog biztosítása, így
annak az önkormányzatunk által alkotott szabályzatban (amely nem jogszabály) való tiltása,
illetve korlátozása szembe menne a jogalkalmazói jogkövet  magatartással.
A törvényességi észrevétel 2. pontjában rögzítettek elutasítására irányuló javaslatomat azzal indokolom,
hogy az önkormányzat minden évben új pályázatot ír ki, a már nyertes pályázó és az elutasított pályázó is
új pályázat benyújtására jogosult akkor, ha megfelel a jogosító feltételeknek, kizárása nem terjeszkedik túl a
következ  pályázati eljárásban való elbíráláson. A szabályzat ezen rendelkezése nem ellentétes a jelzett
kormányrendelet 18. § (7) bek.-ben foglaltakkal, mivel szó sem esik a pályázó tanulmányi
eredményér l, mint figyelembe nem vehet  tényr l.
Fentieket összefoglalva javaslom a törvényességi észrevétel elutasítását és annak alábbi
határozatba való rögzítését.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozom az írásban beterjesztett el terjesztésben foglaltak megvitatását, annak és a határozati
javaslatban foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. február 7.

Tisztelettel:

Kató Pálné
    jegyz



A)

……./2009. (II. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Törvényességi észrevétel elutasítása

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal által 4615/2008. ikt. szám alatt kiadott törvényességi észrevételében és a
jegyz  által ehhez f zött el terjesztésében foglaltakat, melyet elfogadva a törvényességi
észrevételben foglaltak elutasítása mellett döntött.

2) A Képvisel - testület felkéri Forgó Henrik polgármester urat, hogy a Képvisel - testület ezen
döntésér l külön levélben értesítse a Dél- alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Vezet jét.

Végrehajtás határideje: azonnal, legkés bb 2009. február 16.
Felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: végrehajtást követ  képvisel - testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dél- alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Vezet je (Szeged)
- Képvisel - testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Patainé Gémes Tímea szociális irodavezet
- Irattár



B)

A Képvisel - testület elfogadja a Dél- alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal fenti törvényességi
észrevételében foglal érvelését, tekintettel arra, hogy kizárólag szociális helyzete alapján megállapított
ösztöndíjak elbírálása módjára és mértékére nézve hozott döntés ellen a kérelmez  nem szerezhet
jogorvoslati jogot, mivel az önkormányzati ösztöndíj pályázati eljárását az önkormányzat nem tekinti
hatósági ügynek, így sem a Ket. sem az Ötv. szabályai alkalmazására nincs lehet ség, mert az ösztöndíj
iránti kérelmek elbírálása tekintetében a jelzett Kormányrendelet nem ad módot jogorvoslati eljárás
biztosítására. Az érintett rendelkezés hatályon kívül helyezésével javaslom a Bursa Hungarica Fels oktatási
Ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló önkormányzati szabályzat IV. fejezet 10. pontja hatályon kívül
helyezését és helyébe az alábbi rendelkezés léptetését,: „a pályázó az elbíráló szerv döntése ellen jogorvoslattal nem
élhet”. Az önkormányzati szabályzat V. fejezet 6. pontjában foglalt szöveg módosítását akként javaslom,
hogy: a „továbbiakban” szó helyébe  „adott év önkormányzati támogatásából kizárható” szöveg kerüljön.

……./2009. (II. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Törvényességi észrevétel elfogadása

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal által 4615/2008. ikt. szám alatt kiadott törvényességi észrevételben és a
jegyz  által ehhez f zött el terjesztésében foglaltakat.

2) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete a Bursa Hungarica Fels oktatási
Ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló Szabályzata IV. fejezete 10. pontját hatályon kívül helyezi és
helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: „a pályázó az elbíráló szerv döntése ellen jogorvoslattal nem élhet”.
A Szabályzat V. fejezet 6. pontját hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezést lépteti:
„amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatában nem a valóságnak megfelel  adatokat
szolgáltatott, vagy a pályázati feltételeknek egyebekben nem felel meg, úgy az adott év önkormányzati
támogatásából kizárható”.
A Képvisel - testület felkéri Forgó Henrik polgármester urat, hogy a Képvisel - testület tárgyi
döntésér l külön levélben értesítse a Dél- alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Vezet jét.

Végrehajtás határideje: azonnal, legkés bb 2009. február 16.
Felel s: Forgó Henrik polgármester

3) A Képvisel - testület felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy készítse el e határozat 2) pontja szerint a
Bursa Hungarica Fels oktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló Szabályzat módosítását a fent
részletezetteknek megfelel en és gondoskodjon az abban foglalt eljárás érvényesítésér l.

Végrehajtás határideje: azonnal
Felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: soron következ  képvisel - testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dél- alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Vezet je (Szeged)
- Képvisel - testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Patainé Gémes Tímea szociális irodavezet
- Irattár




