
T/15164/7. 
 

 
 

Az Országgyűlés 
 

Önkormányzati 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 
 

a várossá nyilvánítással összefüggő egyes törvények módosításáról  
szóló T/15164. sz. törvényjavaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/15164/3. számú ajánlással!) 

 
 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága megvitatta a várossá nyilvánítással 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/15164. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/15164/4-6. számú bizottsági módosító 
javaslatokat. 
 
 

1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. § felvezető szövegének, és az 1. 
§-ban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 59. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 

„1. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 59. §-a [az 
alábbiak szerint módosul] helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
59. § A község a várossá nyilvánítását kezdeményezheti, ha a városi cím használatát az 

alapellátást meghaladó, [városi színvonalú] fejlettsége, térségi szerepe indokolja. A képviselő-
testület a kezdeményezését a belügyminiszter útján terjeszti a köztársasági elnök elé.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/15164/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért 
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2. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában a területszervezési 
eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 15. § (2) bekezdés i) pontjának és (3) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 

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

 
/(2) A község fejlettségét, térségi szerepét különösen a következőkben indokolt 

értékelni:/ 
 
„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, rendőrörs, 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/15164/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslatot új 4. §-sal javasolja kiegészíteni (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„4. § 2005. évben a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 16.§ (1) 
bekezdésétől eltérően, 2005. május 31-ig, a törvényben meghatározott feltételekkel rendelkező 
községek képviselő-testülete kezdeményezheti a várossá nyilvánítást.”  
 

Indokolás: Lásd a T/15164/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2005. április 14. 
 
 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
bizottság elnöke 


