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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  (a továbbiakban: 

Mötv.) 62. § (1) bekezdése értelmében „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.” 
 

Borsosgyőr Városrész Önkormányzata 2011. október 28.. Tapolcafő Városrész Önkormányzata 

2011. november 4., Kéttornyúlak Városrész Önkormányzata 2013. július 8. óta működik. 

Működésük tapasztalatai alapján az alakuló ülésre beterjesztendő Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet-

tervezetben javaslatot teszek ezen városrészi önkormányzatok további működésére. 
 

A Mötv. 62. § (4) bekezdése szerint „A részönkormányzat szervezetére, működésére és tagjaira - az 

e §-ban foglalt eltérésekkel - a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.” E szabály 

értemében a településrészi önkormányzatok tagjait a Képviselőtestület az alakuló vagy az azt 

követő ülésen választja meg. 
 

Fenti önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása és hatályba lépése esetére – figyelemmel a Mötv. 

rendelkezéseire - a városrészi önkormányzatok tagjainak jelölésére vonatkozó szabályokat az 

alábbiak szerint javasolom meghatározni: 

 

1. Településrészen választásra jogosultak nyilvántartásának elkészítése: 
 

 A jelöltajánlás törvényes lebonyolítása érdekében a Polgármesteri Hivatal elkészíti a 

településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők nyilvántartását 

(továbbiakban: nyilvántartás). 

 A nyilvántartás adatai alapján a jegyző megállapítja, és 2014. október 27-én közzéteszi a 

jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát. 

 A nyilvántartás folyamatos vezetését a Polgármesteri Hivatal Titkársága végzi, a választási 

eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény névjegyzék vezetésére vonatkozó szabályainak 

értelemszerű alkalmazásával.   

 

2. A jelöltajánlás határideje, módja: 
 

 A jelöltajánlásra nyitvaálló időtartam: 2014. október 28. – 2014. november 10. 16.00 óráig. 

 A településrészi önkormányzat tagját ajánlani a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével (1. és 

2. melléklet) és annak az erre a célra szolgáló gyűjtőládában történő elhelyezésével lehet. 

 Az ajánlásra szolgáló hivatalos ajánlószelvényeket a gyűjtőládák mellett megfelelő számban 

kell elhelyezni, illetve az az önkormányzat honlapjáról (www.papa.hu) is letölthető. 

 Egy-egy gyűjtőládát Borsosgyőr, Kéttornyúlak és Tapolcafő településrészen az ajánlásra 

jogosultak számára nyitva álló helyiségekben, egy további gyűjtőládát pedig a Pápai 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában kell elhelyezni. 

 A gyűjtőládát oly módon kell lezárni, hogy abból a lezárás megsértése nélkül 

ajánlószelvényt kivenni ne lehessen. A gyűjtőládák kiürítése 2014. november 10-én 16.00 

óra után történik.  

 Az ajánlásra vonatkozó szabályok: 

- az ajánlás nem vonható vissza, 

- az ajánlószelvényt tollal kell kitölteni, 

http://www.papa.hu/


- az ajánlószelvényt az ajánló személynek/szervezet képviselőjének és az ajánlott 

személynek saját kezűleg alá kell írnia, 

- érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a melléklet szerinti hivatalos ajánlószelvényen 

adtak le, illetve amelyet formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelően töltöttek ki, 

- aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak 

valamennyi ajánlása érvénytelen. 

 

3. Az ajánlószelvények ellenőrzése: 
 

 Az ajánlószelvények ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Titkársága végzi. Csak azon 

ajánlószelvények tartalmi ellenőrzését kell elvégezni, melyeket formailag megfelelően 

töltöttek ki. 

 Az ajánlószelvények ellenőrzését követően a jegyző megállapítja a jelöltek névsorát és azt 

közzéteszi. 

 

4. Egyéb rendelkezések: 
 

 Az ajánlószelvényeket, a nyilvántartást, és jelöltajánlással kapcsolatos egyéb technikai 

nyilvántartásokat a településrészi önkormányzat tagjai megválasztásának napján meg kell 

semmisíteni. 

 A jelöltajánlás előkészítésének és lebonyolításának törvényességéért a jegyző felelős. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

Pápa, 2014. október 20. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Borsosgyőr, Kéttornyúlak és Tapolcafő 

Városrészi Önkormányzat tagjainak választását megelőző jelöltajánlásra nyitva álló időtartamot a 

következők szerint állapítja meg: 

 

Jelöltajánlás időtartama: 2014. október 28. és 2014. november 10. 16.00 óra között. 

 

A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a jelöltajánlás lebonyolítására vonatkozó szabályokat az 

előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az érintett választópolgárok és civil szervezetek 

tájékoztatásával, valamint a jelöltajánlás jogszabályoknak és e határozatban foglaltaknak megfelelő 

lebonyolításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számának megállapítására 2014. október 27. 

 az ajánlásra jogosultak tájékoztatására: 2014. október 27. 

 a jelöltajánlás lebonyolítására: folyamatos 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 Dr. Nagy Krisztina aljegyző 



1. melléklet 

             

*A megfelelő rész aláhúzással jelölendő. 

AJÁNLÓSZELVÉNY 

településrészi önkormányzati képviselő-jelölt ajánlásához 

 

 

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév: ……………………………………………………………………………. 

*Lakóhely/tartózkodási hely: ………………………………………………………………… 

Személyi azonosító: …….……………………………………………………………………. 

 

*Borsosgyőr/Kéttornyúlak/Tapolcafő Városrész Önkormányzata tagjainak választásán 

jelöltnek ajánlom: 

 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………… 

*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………..………………… 

 

Aláírásommal hozzájárulok fenti adataim jelöltajánlás céljából, a településrészi önkormányzat 

tagjainak megválasztása napjáig történő kezeléséhez. 

 

Kelt: …………………………….. 

 

 …………………………………. 

 ajánló saját kezű aláírása 

 

NYILATKOZAT 

a jelölés elfogadásáról 

 

 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………… 

*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………………………… 

Jelölt személyi azonosítója: .……………………………………………………………….. 

Aláírásommal hozzájárulok fenti adataim jelöltajánlás céljából, a településrészi önkormányzat 

tagjainak megválasztása napjáig történő kezeléséhez. 

*Beleegyezem/Nem egyezem bele, hogy megválasztásomat Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete nyilvános ülésen tárgyalja. 

 

Kelt: ……………………………. 

 

 …………………………………. 

 jelöltnek ajánlott személy saját kezű aláírása



 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

 

 

 

Jelöltet ajánlani a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével és annak az erre a célra szolgáló 

gyűjtőládában történő elhelyezésével 2014. október 28-tól 2014. november 10-én 16.00 óráig 

lehet. 

 

Az ajánlás nem vonható vissza. 

 

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhető. A 

választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet 

többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 

 

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, illetve amelyet 

formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelően töltöttek ki. 

 

Az ajánlószelvényt a benne foglalt adattartalommal, tollal kell kitölteni, melyet az ajánló 

választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia. A jelöltnek ajánlott személynek az 

ajánlószelvényen megadottak szerint nyilatkoznia kell a jelölés elfogadásáról és e 

nyilatkozatot saját kezűleg alá kell írnia. 

 

Csak azon hivatalos ajánlószelvény tartalmi ellenőrzését végzi el a Pápai Polgármesteri 

Hivatal Titkársága, amelyet az ennek gyűjtésére szolgáló gyűjtőládában helyeztek el és 

formailag megfelelően töltöttek ki. 

 

A gyűjtőládák megtalálhatók:  

 Pápa Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Pápa, Fő u. 5.) 

 Pápa-Borsosgyőrön: ÁFÉSZ bolt épületében (Pápa, Borsosgyőri út 8.) 

 Pápa-Kéttornyúlakon az Óvoda épületében (Pápa, Kéttornyúlaki u. 12.) 

 Pápa-Tapolcafőn: az Óvoda épületében (Pápa, Tapolcafői u. 67.)  

 

A Polgármesteri Hivatal az ajánlószelvényeket a településrészi önkormányzatok tagjainak 

választása napján megsemmisíti.   

 

 

 



2. melléklet 

             

*A megfelelő rész aláhúzással jelölendő. 

AJÁNLÓSZELVÉNY 

településrészi önkormányzati képviselő-jelölt ajánlásához 

 

 

Az ajánló civil szervezet adatai: 

Név: …………..………………………………………………………………………………. 

Székhely: ……………………………………………………………………………………… 

Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………. 

Bírósági nyilvántartásba vételi száma: ………………………………………………………. 

 

*Borsosgyőr/Kéttornyúlak/Tapolcafő Városrész Önkormányzata tagjainak választásán 

jelöltnek ajánlom: 

 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………… 

*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………………………… 

 

 

Kelt: …………………………….. 

 

 …………………………………. 

 ajánló civil szervezet képviselőjének  

 saját kezű aláírása 

 

NYILATKOZAT 

a jelölés elfogadásáról 

 

 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………… 

*Jelölt lakóhelye/tartózkodási helye: ………………………………………………………… 

Jelölt személyi azonosítója: ….……………………………………………………………….. 

Aláírásommal hozzájárulok fenti adataim jelöltajánlás céljából, a településrészi önkormányzat 

tagjainak megválasztása napjáig történő kezeléséhez. 

*Beleegyezem/Nem egyezem bele, hogy jelöltté válásom esetén megválasztásomat Pápa 

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilvános ülésen tárgyalja. 

 

Kelt: ……………………………. 

 

 …………………………………. 

 jelöltnek ajánlott személy saját kezű aláírása



 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

 

 

 

Jelöltet ajánlani a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével és annak az erre a célra szolgáló 

gyűjtőládában történő elhelyezésével 2014.október 28-tól 2014. november 10-én 16.00 óráig 

lehet. 

 

Az ajánlás nem vonható vissza. 

 

A jelöltajánlás a civil szervezet szabad elhatározásán alapul, arra a szervezet nem kötelezhető. 

A civil szervezet csak egy jelöltet ajánlhat. Amennyiben több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt 

a jelöltet többször ajánlotta, valamennyi ajánlása érvénytelen. 

 

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, illetve amelyet 

formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelően töltöttek ki. 

 

Az ajánlószelvényt a benne foglalt adattartalommal, tollal kell kitölteni, melyet az ajánló civil 

szervezet képviselőjének saját kezűleg kell aláírnia. A jelöltnek ajánlott személynek az 

ajánlószelvényen megadottak szerint nyilatkoznia kell a jelölés elfogadásáról és e 

nyilatkozatot saját kezűleg alá kell írnia. 

 

Csak azon hivatalos ajánlószelvény tartalmi ellenőrzését végzi el a Pápai Polgármesteri 

Hivatal Titkársága, amelyet az ennek gyűjtésére szolgáló gyűjtőládában helyeztek el és 

formailag megfelelően töltöttek ki. 

 

A gyűjtőládák megtalálhatók:  

 Pápa Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Pápa, Fő u. 5.) 

 Pápa-Borsosgyőrön: ÁFÉSZ bolt épületében (Pápa, Borsosgyőri út 8.) 

 Pápa-Kéttornyúlakon az Óvoda épületében (Pápa, Kéttornyúlaki u. 12.) 

 Pápa-Tapolcafőn: az Óvoda épületében (Pápa, Tapolcafői u. 67.) 

 

A Polgármesteri Hivatal az ajánlószelvényeket a településrészi önkormányzatok tagjainak 

választása napján megsemmisíti.   

 

 

 


