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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! 

 

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 fenti időpontban lebonyolított jelöltajánlási eljárás a tapolcafői településrész tekintetében nem 

vezetett eredményre, megfelelő számú jelölt hiányában a Képviselőtestület a 2014. november 20-i 

ülésén nem tudott dönteni a Tapolcafői Városrészi Önkormányzat testületének létrehozásáról, ezért  

a 170/2014. (XI.20.) határozatával Tapolcafő tekintetében a testület tagjainak jelölésére vonatkozó 

eljárás második alkalommal történő lebonyolításáról rendelkezett.  

 

A jelöltajánlás lebonyolítására a Képviselőtestület a hivatkozott határozatában 2014. november 25 

és a 2014. december 8. 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 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  

Patyi Károly 

Sándorné 
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Tapolcafőn a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 17 db 

 

Fentieken túl a településrészen működő civil szervezetek érvényes ajánlást nyújtottak be Vargáné 

Kósi Mártára, Végh Ferencnére és Vilmanné Ikervári Lilla Ágnesre. 

 

Fentiek alapján Tapolcafő városrészben az alábbi személyek váltak jelöltté: 

Patyi Károly Sándorné 

Vargáné Kósi Márta 

Végh Ferencné 

Vilmanné Ikervári Lilla Ágnes 

 

Tapolcafőn a jelöltté vált személyek mindegyike nyilatkozott arról, hogy vele szemben 

összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és Tapolcafő városrészben 

a településrészi önkormányzat elnökét és tagjait megválasztani szíveskedjen. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2014. december 9. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

önkormányzati képviselőt a Tapolcafői 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 Tapolcafői 

Városrész Önkormányzata tagjává  

Patyi Károly Sándorné 

Vargáné Kósi Márta 

Végh Ferencné 

Vilmanné Ikervári Lilla Ágnes 

jelölteket megválasztja. 

 

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 


