
 
Előterjesztés 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. március 1-i ülésének  
Bejelentések napirendi pontjához 

 
A bánkúti részönkormányzat 

létrehozása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat SZMSZ-e rendelkezik arról, hogy Bánkút település-részen 
Részönkormányzat működik. (Az SZMSZ vonatkozó részének kivonata az előterjesztés 1. sz. 
melléklete) 
 
A Bánkúti Részönkormányzat létrehozásáról a 2006. évi önkormányzati választások után alakuló 
Képviselő-testület döntött a polgármester javaslata alapján. A Részönkormányzat működési szabályait, 
jogosítványait is a 8/1995. (V. 1.) Ök. rendelet határozta meg, beépítve ezeket a szabályokat az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatába. 
 
A részönkormányzat tagjainak száma 5 fő, elnöke a Képviselő-testület bánkúti lakóhelyű tagja illetve 
ennek hiányában a polgármester által javasolt és lehetőleg bánkúti kötődésű önkormányzati képviselő.  
A részönkormányzat további 4 tagját, a lakosság széleskörű véleményét figyelembe véve a 
polgármester javaslata alapján a településrészen lakó köztiszteletben álló polgárokból választja a 
képviselõ-testület. 
 
Tekintettel arra, hogy a 2010 évi választások után még a bánkúti részönkormányzat nem került 
megválasztásra és még nem működik, ezért kérem az Önök állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy 
kívánja-e a képviselő-testület a bánkúti részönkormányzatot a jövőben működtetni. 
 
Ha létre kívánja hozni a részönkormányzatot, akkor az alábbi 1. sz. határozati javaslat szerint a soron 
következő testületi ülésen célszerű megválasztani a részönkormányzat tagjait. Ha nem kívánja a 
részönkormányzatot megalakítani, akkor viszont a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzatot kell módosítani, törölve abból a részönkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket a 2. 
számú határozati javaslat szerint.  
 
1. sz. határozati javaslat  
Medgyesegyháza Város Önkormányzata a bánkúti részönkormányzat megalakítása érdekében felkéri a 
polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen tegyen javaslatot a részönkormányzat 
elnökének és tagjainak személyére. 
 
Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
 
2. sz. határozati javaslat  
Medgyesegyháza Város Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti 
részönkormányzat megalakítását nem tartja időszerűnek. Felkéri Gácsér Béla jegyzőt, hogy az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2006. (XI.2.) Ök. rendelet módosítását 
a soron következő képviselő-testületi ülésre készítse el és terjessze elő. 
 
Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: Gácsér Béla jegyző 
 
Medgyesegyháza, 2011. február 22. 
 
 

Liker János 
aljegyző 
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Kivonat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/1995.(V.1.) Ök. rendeletből: 
 

 
“XII. Fejezet  

 
A részönkormányzat 

 
31/A. § 

 
(1) A képviselõ-testület Bánkút településrész földrajzilag körülhatárolt területére kiterjedő 

hatáskörrel, településrészi önkormányzatot alakít 
Bánkút Részönkormányzat  elnevezéssel. 

 A részönkormányzat címe: 5752 Medgyesegyháza, Bánkút-Petőfi u. 44.  
 (2) A részönkormányzat nem önálló jogi személy, megbízatása a képviselő-testület 

megbízatásáig tart.  
 (3) A részönkormányzat a képviselõ-testület szerve, melynek tagjait a képviselő testület 

választja a polgármester javaslata alapján. A tagok száma 5 fõ, amelyek közül legalább 
egy fő, de legfeljebb három fő települési képviselő, a többi tagot, a lakosság széleskörű 
véleményét figyelembe véve a polgármester javaslata alapján a településrészen lakó 
köztiszteletben álló polgárokból választja a képviselõ-testület. 

 (4) A részönkormányzat tagjai az önkormányzati választáson mandátumot szerzett bánkúti 
lakóhelyű önkormányzati képviselők – ha a számuk több háromnál akkor a választás 
során a bánkúti szavazókörben a 3 legtöbb szavazatot kapott képviselő -, ennek 
hiányában a polgármester által javasolt és lehetőleg bánkúti kötődésű önkormányzati 
képviselő.  

 (5) A részönkormányzat elnökét – aki helyi képviselő - a részönkormányzat tagjai sorából 
maga választja meg.  

 (6) A részönkormányzat belső működésének részletes szabályait ügyrendjében maga 
határozza meg. Ügyrendjének megállapításakor általános irányelvként a képviselõ-
testület bizottságaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(7) A részönkormányzat az általa megállapított munkaterv alapján, ill. szükség szerint 
ülésezik. A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni a képviselõ-testület 
munkatervét. 

(8) A részönkormányzati testület az üléseit - kivételes alkalmaktól eltekintve - a Bánkút, 
Petőfi u. 44. szám alatti Közösségi Házban tartja. Az ülésről hirdetőtáblán tájékoztatni 
kell a településrész lakosságát. 

(9) A részönkormányzat ügyviteli, valamint titkári feladatait a Polgármesteri Hivatal látja 
el.  

 
31/B. § 

 
(1) A képviselõ-testület a részönkormányzatot az alábbi jogokkal ruházza fel: 

a.) döntési jogot biztosít a költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig a 
településrész egyes feladatainak ellátására;  

b.) egyetértési jogot biztosít: 
- a közszolgáltatások céljából a településrészen létrehozandó intézmény, 

vállalat vagy más szervezet alapítása és vezetõjének kinevezésekor,  
- a településrészt érintõ utcák, terek elnevezése, emlékmű állítása tárgyában 

hozandó testületi döntéseknél, 
- a településrészt érintő településfejlesztés és településrendezés ügyeinek 

tárgyalása elõtt 
c.) Kikéri a részönkormányzat véleményét minden olyan képviselõ-testület elé 

kerülõ elõterjesztés tárgyalása elõtt, amely a településrészre hatással van, így 
különösen:  
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- a településrészt is érintõ önkormányzati rendeletek,  
- az épített és természeti környezet védelme, 
- vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás, 
- temetõfenntartás, 
- helyi tömegközlekedés, 
- a településrészi köztisztaság, 
- a helyi tűzvédelem, közrend és közbiztonság, 
- az energiaszolgáltatás, közvilágítás, 
- az óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés, az egészségügyi, a 

szociális ellátások, 
- a közművelõdés, 
- a közösségi tér biztosítása, 
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése, 
- a helyi sport ügyében 

d.) javaslattételi joggal rendelkezik a képviselő-testület munkatervének    
összeállításával kapcsolatban 

e.)  javaslattételi és véleményezési joga van más önkormányzatokkal való társulás, 
érdekképviseleti szervhez való csatlakozás, más külföldi önkormányzattal való 
együttműködés, nemzeti önkormányzati szervezethez csatlakozás kérdésében; a 
képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján ennek során képviselheti a 
testületet a részönkormányzat, más önkormányzatokkal való tárgyalásokon; 

f.)    önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti; 
g.)   indítványozhatja, hogy olyan ügyben, amely nem tartozik a hatáskörébe, de az 

önkormányzat feladatát és hatáskörét érinti, a képviselő-testület éljen felterjesztési 
(petíciós) jogával; 

h.)  Bánkút településrész érintő kérdésekben közmeghallgatást és lakossági fórumot    
tarthat; 

i.)  dönt mindazokban az ügyekben, a képviselő-testület a hatáskörébe utal. 
(2) Az (1) bekezdés b.) és c.) pontjaiban foglalt véleményezési, egyetértési hatáskörök 

gyakorlásához a polgármester köteles legalább 5 napot biztosítani a részönkormányzat 
számára, kivéve rendkívüli ülés összehívása, illetve sürgősségi indítvány benyújtása 
esetén. Amennyiben a részönkormányzat nem élt véleményezési, egyetértési jogával, 
akkor álláspontját az adott kérdésben egyetértőnek kell tekinteni, kivéve, ha 
részönkormányzat a jogkörét menthető okból nem gyakorolhatta. 

(3)  A Részönkormányzat döntését a polgármester felfüggesztheti, ha az ellentétes a 
képviselő-testület határozatával, vagy az sérti az önkormányzat érdekeit. 

 
31/C.§. 

 
A képviselõ-testület éves költségvetésében meghatározza a részönkormányzatnak átengedett 
anyagi eszközök nagyságrendjét. A részönkormányzat vezetõje évente beszámol a 
pénzeszközökkel való gazdálkodásról. “ 
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