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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület a 2015. február 19-i ülésén a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló keretében tárgyalta a településrészi önkormányzatok 
megalakításának kérdéskörét és döntött arról, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatában a településrészi önkormányzatok megalakítására rögzített 
határidőt 2015. május 31. napjáig meghosszabbítja. 
 
Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határidő meghosszabbításának 
indoka az volt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény jelenleg hatályos rendelkezései szerint „A képviselő-testület - 
szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint - valamely 
településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot 
(részönkormányzat) hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott 
településrészen élő választópolgárokból… A részönkormányzat szervezetére, 
működésére és tagjaira … a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.” 
Ezen rendelkezésekből az következik, hogy jelenleg a részönkormányzatok testületeire 
is alkalmazni kell az önkormányzati törvény 58. § (1) bekezdésének azon 
rendelkezését, hogy: „A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak 
több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a 
bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.” (Az önkormányzati törvény egyéb 
rendelkezéseiből levezethető, hogy az alpolgármester sem.) 
Az Országgyűlés elé azonban 2014. december 8-án benyújtásra került egy, a 
településrészi érdekek fokozottabb érvényesítéséről szóló törvénymódosító javaslat, 
mely a képviselő-testület hatáskörébe utalná a részönkormányzatok testületei tagjainak 
megválasztását – a jelenlegi kötött szabályozás megváltoztatásával. A módosító 
javaslat megszüntette volna a képviselő-testület bizottságaira vonatkozó 
háttérszabályozás alkalmazását a településrészi önkormányzatok tagjaira vonatkozóan, 
azaz nem kellett volna többségben lenniük a megválasztott települési képviselőknek a 
településrészen élő választópolgár tagok rovására. 
 
A törvényjavaslat tárgysorozatba vétele időközben elutasításra került, így továbbra is 
az önkormányzati törvény jelenleg hatályos, fent idézett szabályozása szerint kell 
eljárni a településrészi önkormányzatok megalakítása során. 
 
Az ezzel kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek a településrészek képviselőivel, 
melyeknek során arra törekszünk, hogy a törvényi szabályozásnak megfelelő, azonban 
a településrészi érdekeket fokozottan szem előtt tartó szabályozást alakítsunk ki a 
településrészi önkormányzatok megalakítására vonatkozóan. 
 
Erre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határidő ismételt 
meghosszabbítását a 2015. szeptemberi rendes képviselő-testületi ülésig. 
 
A Tisztelt Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása során a 
településrészi önkormányzatok működéséhez 2.684 eFt összeget hagyott jóvá.  



A költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodás szabályai szerint, majd azt 
követően Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete, illetve a 
hatályos önkormányzati, közös önkormányzati hivatali és nemzetiségi önkormányzati 
kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló utasítás szerint a tartalék terhére a 
polgármester rendelkezett az ingatlanok fenntartásához, illetve a hagyományos 
településrészi programok megtartásához szükséges kiadások viseléséről, illetve 
bevételek beszedéséről. 
A közös önkormányzati hivatal az önkormányzat költségvetésén belül a megalakulás 
hiányában is elkülönítetten tartja nyilván az egyes településrészekhez kapcsolódó 
adatokat. Az eredeti előirányzatok a költségvetési rendelet elfogadásakor rögzített 
összeg, illetve a maradványok figyelembevételével kerültek meghatározásra. 
Gazdálkodási oldalról így a részönkormányzatok megalakulásáig nincs külön feladat. 
Célszerűnek tűnhet ugyanakkor egy olyan szabály elfogadása, mely az adott 
településrészt képviselő egyéni képviselő részére beleszólást és/vagy egyetértési jogot 
biztosít. Ez részben a kezdeményezés jogának biztosításával, részben az egyes 
teljesítések szakmai igazolásán keresztül biztosítható. 
Ez esetben fent említett, a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét szabályozó 
együttes utasítás módosítására kell sort keríteni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az 
illetékes bizottságok javaslatainak figyelembevételével fogadja el az átmeneti 
időszakra vonatkozó alábbi határozati javaslatot. 
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t :  
 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe 
vételével – megtárgyalta a „Településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos döntés 
meghozatala” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A képviselő-testület a településrészi önkormányzatok létrehozásának határidejét 
a 2015. szeptemberi rendes képviselő-testületi ülés időpontjáig 
meghosszabbítja. 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a településrészi önkormányzatok 
megalakítására vonatkozó keretszabályokat a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatába építse be, az erre vonatkozó rendeletmódosító 
javaslatát szintén a szeptemberi rendes képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrészi 
önkormányzatok megalakításáig a településrészen lévő korábban 
részönkormányzati kezelésű ingatlanok üzemeltetése, illetve a településrészen 
megrendezésre kerülő rendezvények tekintetében kérje ki a településrész egyéni 
képviselőjének véleményét. E mellett kezdeményezze a kötelezettségvállalás és 
utalványozás rendjéről szóló együttes utasítás módosítását akként, hogy a 



településrészi önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó 
kötelezettségvállalások szakmai igazolójaként a településrészi egyéni 
önkormányzati képviselő kerüljön feltüntetésre.  

 
Határid ő: 2015. szeptemberi rendes képviselő-testületi ülés (1. pont tekintetében) 

Azonnal (2. pont tekintetében) 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2015. április 20. 
 

Polics József 
polgármester 


