
H/17245/4. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
 

Önkormányzati bizottságának 
 
 

a j á n l á s a 
 

Érd város megyei jogú várossá nyilvánításáról szóló H/17245. számú 
országgyűlési határozati javaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága megvitatta Érd város megyei jogú 
várossá nyilvánításáról szóló, H/17245. számon beterjesztett országgyűlési határozati 
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/17245/1-3. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat pontjainak jelölésére vonatkozik, a javaslat 
elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, 
hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
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1.  Dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők a határozati javaslat címét 
módosítani, valamint a javaslatot új 2. ponttal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása 
esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 

"Érd, Cegléd, Gödöllő és Vác város megyei jogú várossá nyilvánításáról 
 
 1. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. §-
ának (1) bekezdése alapján Érd Város Önkormányzata képviselő-testületének kérelmére Érd 
várost megyei jogú várossá nyilvánítja. 
 
 2. Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Országgyűlés Cegléd, Gödöllő és Vác 
városokat történelmi múltjukra, országos jelentőségükre, regionális, kulturális, gazdasági és 
oktatási központ szerepükre tekintettel szintén megyei jogú várossá nyilvánítja, ha a városok 
képviselőtestülete azt kéri.
 
 [2.] 3. Ez a határozat a közzétételét követő önkormányzati általános választás napján 
lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a H/17245/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter, dr. Kis Zoltán, Kontrát Károly, Zsigó Róbert, dr. 
Kovács Zoltán képviselők a határozati javaslatot új 2. ponttal kiegészíteni javasolják (a 
javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 "2. Az 1. pontban foglaltakon túl az Országgyűlés Baja, Balassagyarmat, Cegléd, 
Esztergom, Gödöllő, Gyula, Jászberény, Pápa, Sátoraljaújhely, Szentes és Vác városokat 
történelmi múltjukra, országos jelentőségükre, regionális, kulturális, gazdasági és iskolai 
központ szerepükre tekintettel szintén megyei jogú várossá nyilvánítja.
 
 [2.] 3. Ez a határozat a közzétételét követő önkormányzati általános választás napján 
lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a H/17245/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3.  Dr. Jánosi György képviselő a határozati javaslat 2. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "2. Ez a határozat a közzétételét követő önkormányzati általános választás kitűzésének 
napján lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a H/17245/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. szeptember 21. 
 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 

bizottság elnöke 
 
 
 


