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E L � T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lésének 

2007. március 8-ai ülésére 
 
 
Tárgy: A Közgy�lés és Szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 
47/1998. (XII. 21.) sz. rendelet (SZMSZ) módosítása 
 
Tisztelt Közgy�lés! 
III. 
A 2007. február 15-ei ülésen elfogadtuk az SZMSZ módosításával kapcsolatos 
11.761-33/2007. számú el�terjesztést, mely a Rendelet városrészi 
önkormányzattal kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását érintette. E 
Rendelet-módosítással igyekeztünk a részönkormányzatok megalakulásának, 
illetve törvényes m�ködésének feltételeit megteremteni, hogy mihamarabb 
megválaszthassuk azok tagjait - az önkormányzati képvisel�k kivételével - és 
vezet�it.   
 
Az SZMSZ 60. § (1) bek. akként rendelkezik, hogy a Közgy�lés városrészi 
önkormányzatot hozhat létre települési képvisel�kb�l és más választópolgárokból. 
Egy városrészben csak egy részönkormányzati testület hozható létre. A városrészi 
önkormányzati testület 5 tagnál kevesebb és 25 tagnál több - bele nem értve a 
települési képvisel�ket - nem lehet. A városrészi önkormányzati testület tagjai  

- a jelölt és megválasztott választópolgárok, 
 továbbá a felkérést elfogadó, a városrész területén található egyéni 
választókerületben megválasztott és/vagy ott lakóhellyel rendelkez� települési 
képvisel�k. 
 
Az SZMSZ 60. § (4) bekezdése szerint a városrészi önkormányzat a közgy�lés általi 
megválasztásától számított 60 napon belül alakuló ülést tart, ahol megállapítja 
m�ködésének szabályait.  
 
A Rendelet 61. § (1)-(3) bekezdései a következ�képp rendelkeznek:  
 
„(1) A városrészi önkormányzat testületének tagjait - az önkormányzati képvisel�k 
kivételével - az érintett városrész választópolgárainak jelölése alapján, a 
polgármester el�terjesztésére a Közgy�lés választja meg - e rendelet egyidej� 
módosításával - a Közgy�lés megbízatásának id�tartamára. 
 
(2) A városrészi önkormányzat vezet�je az érintett városrészben lakó és/vagy ott 
megválasztott önkormányzati képvisel�. Nem lehet a városrészi önkormányzat 
elnöke és tagja a polgármester. 
 



(3) Az (1) bekezdés szerinti jelölések megtételére az érintett városrészben lakó 
és/vagy ott megválasztott egy vagy több önkormányzati képvisel� városrészi jelöl� 
gy�lést hív össze. A jelöl�gy�lés törvényességi felügyeletér�l a jegyz� gondoskodik.” 
 
Az SZMSZ 61. § (8) bek. alapján a jelöltekr�l készített jegyzéket, a városrészi 
jelöl�gy�lés jegyz�könyvét a gy�lést levezet� települési képvisel� 15 napon belül a 
polgármester részére megküldi. A polgármester a városrészi önkormányzat 
elnökének és tagjainak megválasztása érdekében a jegyzék és a jegyz�könyv 
alapján el�terjesztést nyújt be a közgy�lés ülésére, melyet a Közgy�lés a jegyz� 
törvényességi véleményezését követ�en megtárgyal.” 
 
 
8.) 
Pászti András és Leviczky Cirill képvisel� urak 2007. január 31-én hívtak össze jelöl� 
gy�lést, mivel igény merült fel a Hunyadivárosi Városrészi Önkormányzat 
megalakulására. A jelöl� gy�lésen 32 személy kapott szavazatot, azonban csak 25 
személy kerülhet be a részönkormányzat tagjai közé - nem számítva a városrész 
területén található egyéni választókerületben megválasztott és/vagy ott lakóhellyel 
rendelkez� települési képvisel�ket -, mivel az SZMSZ fentebb említett 60. § (1) 
bekezdése így rendelkezik. Az SZMSZ 61. § (6) bekezdése szerint jelölt az a 
jelöltként ajánlott személy lesz, aki a jelölést elfogadta és akit a többség 
szavazatával támogat.  
Ugyanezen jogszabályhely (7) bekezdése szerint a jelöltekr�l a városrészi 
jelöl�gy�lést levezet� települési képvisel� jegyzéket készít. A jegyzék tartalmazza a 
jelöltek nevét, lakcímét, születési idejét, a kapott szavazatok számát. A jegyzéket a 
kapott szavazatok számának csökken� sorrendjében kell összeállítani. Ezeket a 
rendelkezéseket figyelembe véve jelen esetben a hét legkevesebb szavazatot kapott 
személy a részönkormányzat tagja nem lehet. A megválasztott 25 tag a felkérést 
elfogadta.  
 
Hivatkozva az SZMSZ említett 63. § (1)-(2) bekezdéseire szükséges 
megválasztani a Hunyadivárosi Városrészi Önkormányzat vezet�jét.   
 
Tisztelt Közgy�lés! 
 
Kérem, szíveskedjenek az el�terjesztésben foglaltakat megtárgyalni, az SZMSZ 
módosítását jóváhagyni, illetve az említett részönkormányzatok vezet�jét 
megválasztani.   
 
Kecskemét, 2007. március 1.      
     
                                                                        (: Dr. Zombor Gábor :)  
              polgármester 
 

Rendelet-tervezet 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lésének 

...../2007. (....) rendelete 
a Közgy�lés és Szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 47/1998. 

(XII. 21.) rendelet módosításáról 
 



Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (3) és 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
Közgy�lés és Szervei Szervezeti és M�ködési Szabályzatáról szóló 47/1998. (XII. 
21.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
  

1. sz. melléklet 

„VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK” 

 

8. Hunyadiváros Városrészi Részönkormányzat 

Elnök: Pászti András önkormányzati képvisel� 

Tagok:     

1. Berei József Kecskemét, Kandó K. u.   
2. Csákváry János Kecskemét, Liszt. F. u.  
3. Dr. Szabó József Kecskemét, Sólyom u.  
4. Gyenes Géza Kecskemét, Szivárvány u.  
5. Havas Péter Kecskemét, Rezeda u.   
6. Heged�s Sándor Kecskemét, Tinódi u.   
7. Hohn Józsefné Kecskemét,.Szilágyi E. u.  
8. Kada Erika Kecskemét,.Szilágyi E. u.   
9. Kontra László Kecskemét, Béke fasor  
10. Kovács Ferenc Kecskemét, Sólyom u.   
11. Kovács János Kecskemét, Daróczi köz   
12. Leviczky Cirill  Kecskemét,.Cserép u.   
13. Lóczi László Kecskemét, Tinódi u.   
14. Nagy Sándor Kecskemét, Mécses u.   
15. Németh Ern�  Kecskemét, Vajdahunyad u.  
16. Novák Ferenc Kecskemét, Teleki P. tér  
17. Pászti András Kecskemét, Gyulay Pál u.  
18. Popovics József Kecskemét,Géza fejedelem krt. 
19. Rózsa Béla Kecskemét, Szolnoki út  
20. Szabó Barna Kecskemét, Szilágyi E. u. 
21. Szabó György Kecskemét,.Sólyom u.  
22. Szilágyi Sándor Kecskemét,.Mátyás kir. krt.  
23. Szurok Zoltán Kecskemét, Mátyás kir. krt.  
24. Tóth Imréné Kecskemét, Fehérvári u.  
25. Tüske János Kecskemét, Corvin u.   
26. Varga Sándorné Kecskemét,.Béke fasor 
27. Végel Ibolya Kecskemét,.Madách u.  

 


