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Tisztelt Képviselő-testület! 

Egy demokráciának rendkívül nagy szüksége van az együttműködés, a vitakultúra, a 
kompromisszumkészség és az érintettek bevonásával való döntéshozatal képességének 
kialakítására és megerősítésére. Az aktív polgár részévé válik a politikai folyamatnak, magáénak 
érzi azt és céljait. A cél pedig nemcsak a politika végeredménye, hanem a demokratikus folyamat 
maga. I. Rudolf német király az 1274-es nürnbergi diéta megnyitásán kijelentette: „Mindenkinek 
jóvá kell hagynia azt, ami mindenkire tartozik”. Magyarország egyetlen polgárát sem lehet elzárni 
az életünket meghatározó egyetlen döntésből sem, hiszen közünk van hozzá!  

Magyarországon az önkormányzatok önállóságuk és hatásköreik megnyirbálása ellenére is még 
mindig a közös ügyek képviseletének színterei. A települési önkormányzatokban kapcsolódik össze 
a helyi ügyek intézésének jogi és politikai felelőssége. Az önkormányzat a helyben ellátandó 
közfeladatok, közügyek gazdája, szervezője, az ügyes-bajos gondok megoldásának kovásza. 

Az önkormányzati feladatok jó részének államosítása erőszakkal viszi egyre távolabb a helyben 
keletkező problémákat azok megoldásától, példaként elég a közoktatást, mint az erőltetett 
államosítás kudarcát említeni. 

Magyarország legkisebb településeit sem lehet megfosztani attól a joguktól, hogy a helyi ügyekben 
a döntéshozókat maguk válasszák meg. Egy ezzel ellentétes lépés kezdeményezésére csak egy 
arrogáns, pökhendi, diktatúrát kiépítő központi hatalom szánhatja rá magát 

Sajtóhírek szerint a Fidesz-KDNP pártszövetség belső köreiben egy 2018-as országgyűlési  
– e tárgykörben szükségszerűen kétharmados – választási győzelem esetén alapvetően átszabnák az 
önkormányzati rendszert, mindenekelőtt az önkormányzati választási szabályokat.  

A sajtóba többféle kiszivárgott elképzelés látott napvilágot, elsőként, hogy a 2000 – mások szerint 
5000 – lélekszámot el nem érő településeken nem lenne választás 2019 őszén. Ha mégis 
fenntartanák egy demokratikus legitimáción alapuló településvezetés látszatát, akkor csak egy 
elöljárót választana a település lakossága. Egy ilyen rendszerbe persze nem fér bele egy független 
„polgármester”, de ha mégis, akkor a szava aligha számítana az új egységként létrejövő járási 
közgyűlésekben, amelynek létrehozásában nyilvánvalóan látszik a fővárosban már alkalmazott 
logika lemásolásának szándéka. Minden ilyen vagy hasonló elképzelés elfogadhatatlan! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
preambuluma ma még így szól: „Az Országgyűlés elismeri és védi a helyi választópolgárok 
közösségének önkormányzáshoz való jogát”. A helyi önkormányzatoknak csak a szigorúan 
szabályozott országos érdekszövetségeit hatalmazza fel a Mötv. arra, hogy közvetlen konzultációt 
folytassanak a Kormánnyal (Mötv. 131. §). A helyi önkormányzáshoz való jog azonban – amíg még 
megvan – kifejezetten magába kell, hogy foglalja az önkormányzatok képviselő-testületeinek azt a 
jogát, hogy az önkormányzati rendszert érintő törvényalkotási lépésekről véleményt alkossanak, 
döntést hozzanak, mert „[m]indenkinek jóvá kell hagynia azt, ami mindenkire tartozik”.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni! 

 
 



 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 
 
A képviselő-testület – dr. Barbarics Ildikó helyi önkormányzati képviselő előterjesztése, valamint 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta „A helyi 
választópolgárok közössége önkormányzáshoz való jogának fenntartása” tárgyú előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozza: 

 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete egyidejűleg elkötelezett hazánk haladó 
önkormányzati hagyományainak megőrzésében, a közügyek demokratikus intézésének 
fejlesztésében és a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában foglalt alapelvek érvényre 
juttatásában. A képviselő-testület helyi közügynek tekinti, hogy fennmaradjon a helyi 
önkormányzatok jelenlegi rendszere, amelynek további működése biztosítja a helyi közügyek 
intézésének és a helyi közhatalom gyakorlásának feltételeit; ennek érdekében a képviselő-testület 
az alábbiak szerint dönt: 

1. Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri az Országgyűlést, hogy törvényalkotói 
hatáskörében tartsa fenn azt a rendszert Magyarországon, amelyben a helyi közakaratot a 
demokratikusan megválasztott helyi testületei útján a helyi önkormányzás valósítja meg. 

2. Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri az Országgyűlést, hogy az 1. pontban 
meghatározottakkal ellentétes célok megvalósítása érdekében benyújtott törvényjavaslatoknak és 
országgyűlési határozati javaslatoknak az Országgyűlés tárgysorozatába való felvételét, érdemi 
vitáját és elfogadását ne támogassa. 

3. Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Érdekszövetségét, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. 
törvény 131. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kezdeményezzen és folytasson 
konzultációt a Kormánnyal az önkormányzatok jogállását érintő tervezett jogalkotási javaslatokról 
és intézkedésekről. 

4. Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete felhívja Polics József polgármestert, hogy a 
jelen határozatról 

a) az Országgyűlés elnökét, 

b) Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségét, valamint 

c) dr.Hoppál Péter és dr. Szakács László országgyűlési képviselőket 

tájékoztassa. 

 
Határid ő:  azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2018. február 21. 
 
 

dr. Barbarics Ildikó 
helyi önkormányzati képviselő 


