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Tisztelt Képviselő-testület ! 

Tokody Marcell Gergely önkormányzati képviselő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 26. §-a alapján képviselői indítványt 
nyújtott be. 

Tokody Marcell Gergely képviselő indítványa megfelel az SZMSZ előírásainak, így azt 
mellékelten a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem (l. melléklet). 

Budapest, 20 ll. szeptember " " 
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Kovács Róbert 
polgármester 

2011 AU6 2.5. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Tárgy: Képviselői indítvány 

Tisztelt Polgármester Úr! · 

Kérem, hogy jelen képviselői indítványomat, az alábbi határozati javaslatomat 
az önkormányzat: . képviselő-testületének következő, szeptemberi ülésére · 
előterjeszteni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy Kőbánya Újhegy nevű településrésze számára 
részönkormányzatot hoz létre. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Határidő: a szükséges anyagok kidolgozásának megkezdése: azomial; 

Elöszam 

a kész anyag legkésőbb a 2011. decemberi képviselö-testületi ülésen 
kerüljön a Képviselö-testület elé. 
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önkormányzati képviselő 
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Melléklet: Határozati javaslat indoklás (2 oldal) 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) lehetőséget biztosít 
részönkormányzatok létrehozására. 
Vonatkozó részletek. a törvény szöveg.éből: 

2. § (l) A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben 
demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi 
közakarato t. 

(2) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat képviselő-testülete- annak felhatalmazására 
bizottsága, a részönkormányzat testülete, a helyi kisebbségi önkormányzat testülete, társulása,. 
a polgármester -, illetőleg a helyi népszavazás hozhat. Törvény a polgármesternek, 
főpolgármesternek, megyei közgyűlés elnökének kivételesen önkormányzati feladat- és 
hatáskört állapíthat meg. 

9.§ (l) Az önkormányzatjogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő
testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. 

(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatala látják el. 

(3) A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a 
részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben 
meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e 
hatáskört visszavonhatja. Az. átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 

19.§ 2) A települési képviselő: 
c;) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság' 
elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság 
legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell ·hívni. 
Kezdeiriényezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, 
a részönkormányzat ~estületének, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének - a 
képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését. 

25.§ (2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének 
a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat 
érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. 
28. § (l) A képviselő-testület - szervezeti és működési szabályzatában - településrészi 
önkormányzatot hozhat létre települési képviselőkből, más választópolgárokbóL A 
településrészi önkormányzati testület vezetője települési képviselő. 
2) A képviselő-testület a településrészt érintő ügyekben egyes hatásköreit átruházhatja · a 
településrészi önkormányzatra, anyagi eszközöket adhat számára. 
29. § A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a képviselő-testület hivatala látja el. A 
településrészi önkormányzati testület munkájának segítésére a képviselő-testület hivatali 
kirendeltségeket hozhat létre, amelyek egyben a lakossági ügyintézésben ügyfélszolgálati. 
teendőket is elláthatnak. 



Tekintettel arra, hogy Újhegyen egy adott területen, relatíve nagy népsűrűség mellett, 

hasonló - lakételepi - környezetben élő lakossággal találkozunk, akiknek igen hasonló 

problémáik, igényeik vannak, ezúton javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy nyilvánítsa ki 

szándékát egy újhegyi településrészi önkormányzat létrehozására, az eredményesebb újhegyi 

érdekképviselet érdekében. 

A megoldás részleteire vonatkozóan javaslom továbbá, hogy a településrész 

önkormányzata- miután a törvény erre lehetőséget biztosít- ne csupán a településrészen lakó 

képviselőkből, . hanem a helyi lakosság széleskörű véleményét figyelembe véve, a 

településrészen lakó polgárokból is álljon. Fontosnak tartom a civil szféra bevonását, részükre 

betekintési lehetőség megadását az önkormányzati ügyekbe. 

Budapest, 2011. augusztus 22. 

Tisztelettei: 

af~ 
okody arcell Gergely 

önkormán · zati képviselő 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 


