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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Várossá nyilvánítással kapcsolatos kérdések, avagy Kemecse nagyközség miért nem kapta
meg a városi címet?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Lamperth Mónika miniszter asszonyhoz . A kérdésemre válaszát írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Asszony!

A 2005. május 20 . - án megjelent Népszabadság című napilap „Tizenhárom település
kap városi rangot" című cikkében az olvasható, hogy a 22 pályázatot benyújtó nagyközségből
13 település nyeri el a városi rangot . A 13 nagyközségből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
kettő kerül ki, mégpedig Nyírtelek és Nyírlugos települések .

Kemecse község jegyzője képviselőtestülete levelet juttatott el több közjogi
méltósághoz, amelyben ismerteti a település önkormányzati képviselőtestületének határozatát,
az előzetesen felterjesztett városi címek odaítélésének tárgyában .

A határozat szövege szerint Kemecse nagyközség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
a legjobb mutatókkal rendelkezik a városi rangra pályázó nagyközségek közül, szakmai
indokok és térségi szerepköréből adódóan a legesélyesebb a városi cím elnyerésére . A
határozat szövege szerint szakmailag a megyéből a legkiemelkedőbb pályázattal Kemecse
rendelkezik, térségi szerepköréből adódóan továbbá fejlődését tekintve is . A képviselőtestület
értetlenségének ad hangot, hogy a nagyközség 2005 . évben nem veheti át a városi címet . A
testület tiltakozik az eljárás ellen, hiszen véleménye szerint a megyében a legesélyesebb és
legindokoltabb, mutatószámait tekintve a legjobb adatokkal rendelkező nagyközséget Ön nem
terjesztette fel a városi címre .

A várossá nyilvánításról szóló hatályos 1999. évi XLI. A területszervezési eljárásról
szóló törvény 16. §-ának (1) bekezdése szerint „a nagyközségi képviselőtestület a várossá
nyilvánítási kezdeményezést január 31-éig terjesztheti fel a belügyminiszterhez . Az
önkormányzati általános választás évében várossá nyilvánítás nem kezdeményezhető . " A
helyiek ez alapján szomorúan veszik tudomásul, hogy Kemecse nagyközség 2006-ban sem
kapja meg a városi címet .
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A képviselőtestület úgy gondolja, hogy az Ötv . 59.§-ban foglaltak, továbbá a
területszervezési eljárásról szóló törvény által támasztott jogszabályi kritériumoknak
maradéktalanul megfelel, így a település térségi szerepéből adódóan, tovább közműfejlettségét
tekintve, az intézmények működtetése és megjelenése szerint a megyében a legalkalmasabb a
városi cím elnyerésére .

Mindezek alapján kérik Mádl Ferenc köztársasági elnök urat, hogy a pályázati eljárást
és az eljárás folyamatát vizsgálja felül, hogy az ő nézőpontjukból igazságos döntés született-e .
A kemecsei képviselőtestület határozata írásos indokolást kér a köztársasági elnök úrtól abban
a tekintetben, hogy a fent említett cikkben szereplő ténylegesen városi címet kapó települések
pályázatai miért is voltak jobbak a Kemecse által beadott pályázati anyagnál az Ötv .
rendelkezéseit figyelembe véve . A csalódott településvezetők továbbá kérik Mádl Ferencet,
hogy véleményezze azt a kérdéskört is, amely szerint vannak-e a városi címet elnyerő
települések között, amelyek közműhálózatukat, illetve külső megjelenésüket tekintve
lényegesen alulmúlják Kemecsét . Kérik ezen felül a köztársasági elnök urat, hogy a
nagyközség számára is igazságos döntést hozzon a kérdésben .

A területszervezési törvény 17 .§-a szerint a belügyminiszter május 31-ig tesz javaslatot
a várossá nyilvántartásra a köztársasági elnöknek, „akit ezzel egyidejűleg - álláspontját
indokolva - tájékoztat azokról a kezdeményezésekről, melyeket döntésre nem terjeszt elő. A
köztársasági elnök június 30-áig dönt a várossá nyilvánításról, döntését a Magyar
Közlönyben közzéteszi. "

A település képviselőtestülete a Népszabadság című napilap cikke alapján
határozatában arra a megállapításra jut, hogy a megjelent írás pontos információkat tartalmaz,
tehát a nagyközség várossá nyilvánítását Ön nem kezdeményezte a köztársasági úrnál .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Kérdezem Önt :

• A várossá nyilvánításról szóló szabályok szerint a belügyminiszter terjeszti a
köztársasági elnök elé a véleménye szerint a városi cím elnyerésére alkalmas
településeket, ezért kérem részletesen válaszolni a kemecseiek által leírt kérdésekre .

• Kérem, ismertesse a döntés előtt felállított szempontrendszert, valamint kérem a
pontozás alapján kialakított erősorrendet indoklással, és azt, hogy ettől eltérően miért
maradt ki a várossá nyilvánítási körből Kemecse nagyközség?

Budapest, 2005 . június 24 .

Dr. Kovács Zoltán
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