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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                       

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: Mötv.) 62. § (1) bekezdése 

szerint a Képviselőtestület - 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. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ) arról döntött, hogy 

Borsosgyőr, Kéttornyúlak, valamint Tapolcafő városrészekben településrészi önkormányzatot hoz 

létre.  

Az SZMSZ 44. § (3) bekezdése értelmében a településrészi önkormányzati testület tagjaira írásban 

jelöltet állíthat: 

a) a településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező választópolgárok legalább 

2 %-a, 

b) a polgármester, 

c) a településrészen bejegyzett székhellyel rendelkező civil szervezet. 

 

A jelöltajánlás lebonyolítására a Képviselőtestület a 156/2014. (X.22.) határozatában a               

2014. október 28. és a 2014. november 10. 16.00 óra közötti időpontot határozta meg. A határidő 

lejártát követően megtörtént az ajánlószelvények formai, majd tartami ellenőrzése, valamint a jelölő 

polgárok és a jelöltnek ajánlott személyek választójogának ellenőrzése.  

 

 

A jelöltajánlás Borsosgyőr városrészben az alábbiak szerint alakult:  

 

 

Választópolgároktól érkezett ajánlások száma 

Ajánlott 

személy 

neve 

Leadott 

ajánlószelvények 

száma 

Formailag megfelelő, 

ezért tartalmilag 

ellenőrzött 

ajánlószelvények száma 

Tartalmilag ellenőrzött 

ajánlószelvények 

Érvényes  Érvénytelen  

Benkő 

Dezső 

27 27 26 1 

Simon 

Sándor 

27 27 27 0 

Tóth József 22 21 18 3 

Varga 

Zoltánné 

21 19 18 1 

 

Borsosgyőrön a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 16 db 
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Fentiek alapján Borsosgyőr városrészben az alábbi személyek váltak jelöltté: 

Benkő Dezső 

Simon Sándor 

Tóth József 

Varga Zoltánné 

 

A jelöltajánlás Kéttornyúlak városrészben az alábbiak szerint alakult:  

 

Választópolgároktól érkezett ajánlások száma 

Ajánlott 

személy 

neve 

Leadott 

ajánlószelvények 

száma 

Formailag megfelelő, 

ezért tartalmilag 

ellenőrzött 

ajánlószelvények száma 

Tartalmilag ellenőrzött 

ajánlószelvények 

Érvényes  Érvénytelen  

Kovács 

Tiborné 

16 16 16 0 

Magvasi 

Józsefné 

40 35 35 0 

Őri Endre 18 15 14 1 

Papp 

Ferencné 

55 55 54 1 

Szabó 

Attiláné 

28 28 27 1 

Velti József 23 22 22 0 

 

Kéttornyúlakon a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 8 db 

 

Fentieken túl a településrészen működő civil szervezet érvényes ajánlást nyújtott be Pátkai 

Ferencre. 

 

Fentiek alapján Kéttornyúlak városrészben az alábbi személyek váltak jelöltté: 

Kovács Tiborné 

Magvasi Józsefné 

Őri Endre 

Papp Ferencné 

Pátkai Ferenc 

Szabó Attiláné 

Velti József 

 

Borsosgyőrön és Kéttornyúlakon jelöltté vált személyek mindegyike nyilatkozott arról, hogy vele 

szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.  
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A jelöltajánlás Tapolcafő városrészben az alábbiak szerint alakult:  

 

 

Választópolgároktól érkezett ajánlások száma 

Ajánlott 

személy neve 

Leadott 

ajánlószelvények 

száma 

Formailag megfelelő, 

ezért tartalmilag 

ellenőrzött 

ajánlószelvények száma 

Tartalmilag ellenőrzött 

ajánlószelvények 

Érvényes  Érvénytelen  

Gyimóthy 

Erzsébet Edit 

18 0 0 0 

Patyi 

Károlyné 

16 0 0 0 

 

Tapolcafő városrészben a jelöltté váláshoz szükséges – választópolgároktól érkezett - ajánlások 

száma: 17 db 

 

Civil szervezettől érkezett ajánlások 

Ajánlott 

személy neve 

Leadott 

ajánlószelvények 

száma 

Formailag megfelelő, 

ezért tartalmilag 

ellenőrzött 

ajánlószelvények 

száma 

Tartalmilag ellenőrzött 

ajánlószelvények 

Érvényes  Érvénytelen  

Vargáné Kósi 

Márta 

1 1 1 0 

Végh 

Ferencné 

1 0 0 0 

Vilmanné 

Ikervári Lilla 

1 1 1 0 

 

Fentiek alapján Tapolcafő városrészben az alábbi személyek váltak jelöltté: 

 

Vargáné Kósi Márta 

Vilmanné Ikervári Lilla 

 

Az SZMSZ 44. § (1) bekezdése szerint a településrészi önkormányzatok tagjainak száma: 5 fő, 

azzal, hogy annak elnöke a településrész mindenkori egyéni választókerületben megválasztott 

települési képviselője. A 44. § (2) bekezdése alapján a településrészi önkormányzatok elnökét és 

tagjait a képviselőtestület választja meg. A településrészi önkormányzatok további 4 tagját a 

településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező jelöltek közül kell megválasztani. 

 

Fenti rendelkezések figyelembe vételével Borsosgyőr és Kéttornyúlak városrészben létrehozható a 

településrészi önkormányzat.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján a 

településrészi önkormányzat tagjainak megválasztásához a képviselőtestület minősített többséggel 

meghozott döntése szükséges. A jelöltek nyilatkozatukban hozzájárultak az előterjesztés nyilvános 

ülésen történő megtárgyalásához. 

 

A megválasztott településrészi képviselőnek a Mötv-ben foglaltak szerint esküt kell tennie.  
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II. 

A 2014 október 28. és 2014. november 10. között lebonyolított jelöltajánlási eljárás a tapolcafői 

településrész tekintetében nem vezetett eredményre, megfelelő számú jelölt hiányában a 

Képviselőtestület nem tud dönteni a településrészi önkormányzati testület létrehozásáról.  

 

Fentiek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot a tapolcafői településrészi önkormányzati 

testület tagjainak jelölésére vonatkozó eljárás második alkalommal történő lebonyolítására, azzal, 

hogy a településrészi önkormányzati testület tagjait a jelöltajánlási eljárás befejezését követő soron 

következő képviselőtestületi ülésen kell megválasztani. 

 

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. november 24-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 nyitva álló időtartam: 2014. november 25. – 2014. december 8. 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 önkormányzat honlapjáról (www.papa.hu) is letölthető. 

 Egy gyűjtőládát 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. december 8-án 16.00 óra 

után történik.  

 Az ajánlásra vonatkozó szabályok: 

- az ajánlás nem vonható vissza, 

- az ajánlószelvényt tollal kell kitölteni, 

- 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. 

 

 

 

http://www.papa.hu/


2 

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 Borsosgyőr, valamint 

Kéttornyúlak városrészben a településrészi önkormányzat elnökét és tagjait megválasztani, 

Tapolcafő városrészben a jelöltajánlás megismétlésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadni  

szíveskedjen. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2014. november 12. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (1) bekezdése alapján Máté István 

önkormányzati képviselőt a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata elnökévé megválasztja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján a Borsosgyőri 

Városrész Önkormányzata tagjává  
Benkő Dezső 

Simon Sándor 

Tóth József 

Varga Zoltánné 

jelölteket megválasztja. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (1) bekezdése alapján Máté István 

önkormányzati képviselőt a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata elnökévé megválasztja. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján a Kéttornyúlaki 

Városrész Önkormányzata 4 tagját  

Kovács Tiborné 

Magvasi Józsefné 

Őri Endre 

Papp Ferencné 

Pátkai Ferenc 

Szabó Attiláné 

Velti József 

jelöltek közül megválasztja. 
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A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tapolcafői Városrészi Önkormányzat 

tagjainak választását megelőző jelöltajánlásra nyitva álló időtartamot a következők szerint állapítja 

meg: 

 

Jelöltajánlás időtartama: 2014. november 25. és 2014. december 8. 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. november 24. 

 az ajánlásra jogosultak tájékoztatására: 2014. november 24. 

 a jelöltajánlás lebonyolítására: folyamatos 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 



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.   

 

 

 


