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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a várossá nyilvánítással
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/15164 . számú törvényjavaslathoz az
Önkormányzati bizottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő .

A törvényjavaslat 2 . §-a következők szerint módosul:

,,2 .§ A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 15 . §-a az alábbiak szerint
módosul:

„15. § (1) A községi képviselő-testület várossá nyilvánításának kezdeményezésekor
részletes értékelésben mutatja be a község alapellátását meghaladó fejlettségét, térségi
szerepét .

(2) A község fejlettségét, térségi szerepét különösen a következőkben indokolt értékelni :
•

	

a község helye a térség településhálózatában, fejlődésének fő jellemzői, történeti,
társadalmi értékei, hagyományai, közigazgatási múltja,

b) a község népességének alakulása, demográfiai szerkezetének, képzettségének jellemzői,
• a község gazdasági fejlettségének, szerkezetének bemutatása, jelentősebb gazdasági

társaságok, kereskedelmi, szolgáltató egységek, ezek színvonala, térségi kihatása, az üdülés,
az idegenforgalom és a vendéglátás jellemzői,

d) a gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság a községben, a térségi ingázás jellemzői,
• a község infrastrukturális fejlettsége, közművesítettsége : az ivóvíz-ellátottság, a

szennyvízelvezetés, -tisztítás, -elhelyezés, a rendszeres hulladékgyűjtés, elhelyezés, a fűtés
módja, a hírközlés, a szilárd burkolatú úthálózat kiépítettsége,
j) a község településszerkezetének, megjelenésének tervellátottságának lakásállományának,

környezet- és természetvédelmének jellemzői,
g) a község intézményeinek, főként az alapellátást meghaladó létesítményeinek és a térséget

is ellátóknak bemutatása, elsősorban az oktatás, a kultúra, a tudomány, a kutatás, az
innováció, az egészségügyi és szociális ellátás, az igazgatási és rendészeti szervek, egyéb
intézmények területén,
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h) a község szellemi, kulturális, sportélete, társadalmi szervezettsége, a civil szerveződések
tevékenysége, mindezek kihatása a térségre,
i) az önkormányzati vagyon és az önkormányzat gazdálkodásának bemutatása, az

önkormányzat társulásos kapcsolatai, térségi szervező munkája[, az önkormányzati
gazdálkodás jellemzése] .
(3) A Belügyminisztérium szakmai értékelése és a [Bizottság] belügyminiszter által felkért

bizottság (továbbiakban : Bizottság) javaslatainak kialakítása során - az ország
településszerkezetének adottságait és a helyszíni szemle tapasztalatait figyelembe véve -
alapvető feltétel a község [demográfiai állandósága] népességmegtartó képessége, a fejlett
gazdaság, az intézményrendszer alapellátást meghaladó létesítményeinek (pl . középiskola,
szakorvosi rendelő, mentőállomás, rendőröcs, művészeti iskola) léte, térségi vonzása, a városi
átlagú közművesítettség, illetve a kulturális és sportélet eredményessége, a község
rendezettsége, megjelenésének, legalább központjának városias jellege, jó környezeti állapota,
valamint az önkormányzat működésének és gazdálkodásának kiegyensúlyozottsága ."

1ndoko1ás

A Ttv. 15. § (2) bekezdésének i) pontjában fontos az értékelés során, hogy az önkormányzati
vagyonról is tájékozódni tudjon a bizottság .

A Ttv. 15 . § (3) bekezdésében a belügyminiszter által felkért bizottságnak az egyértelmű
megjelölésével érthetőek a 17 . § (1) bekezdésben foglaltak .

Budapest, 2005 . április 13 .
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