
T/240/20. szám 

 
   Az Országgyűlés 

 
Önkormányzati és területfejlesztési 

bizottságának  
Alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottságának  

 
 

Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottságának 

Költségvetési, pénzügyi 
és számvevőszéki bizottságának 

 
 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Mezőgazdasági bizottságának 

 
 
 

a j á n l á s a 
 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 
T/240. számú törvényjavaslat 

 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (továbbiakban: 
Önkormányzati bizottság), - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Költségvetési, pénzügyi 
és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), Környezetvédelmi 
bizottsága valamint Mezőgazdasági bizottsága, megvitatta a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló, T/240. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/240/7-19. számú módosító javaslatot. 
 
 Az Egészségügyi, a Sport, az Oktatási és a Kulturális bizottság a feladatkörébe tartozó 
módosító indítvány hiányában az ajánlást nem tárgyalta. 
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 A törvényjavaslat elfogadásához az Alkotmány 44/C. §-ának rendelkezésére tekintettel 
a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 
 
 Keller László képviselő a T/240/6. sz. módosító javaslatát visszavonta, ezért azt az 
ajánlás nem tartalmazza. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Ötv.: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat 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.   
 A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltérő módon 
tesszük közzé az ajánlás végén. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat 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.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 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. 
 
 

1.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ötv. 39. § (1) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Ötv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "39. § (1) Az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül [egymáshoz közel fekvő] 
egymással határos illetve azonos kistérségbe tartozó községek polgármesteri hivatal közös 
fenntartására körjegyzőséget alakítanak. Ezer és ezernél több lakosú község is részt vehet 
körjegyzőségben, kétezernél több lakosú község – eltérő megállapodás hiányában – csak 
körjegyzőség székhelye lehet. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt 
képviselő-testületek – eltérő megállapodás hiányában – a településük lakosságszámának 
arányában járulnak hozzá." 
 



 3

Indokolás: Lásd a T/240/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ötv. 39. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Ötv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "39. § (1) Az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül egymáshoz közel fekvő 
községek polgármesteri hivatal közös fenntartására körjegyzőséget alakítanak. Ezer és ezernél 
több lakosú község, nagyközség és város is részt vehet körjegyzőségben, kétezernél több 
lakosú község és város – eltérő megállapodás hiányában – csak körjegyzőség székhelye lehet. 
A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek – eltérő 
megállapodás hiányában – a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá." 
 

Indokolás: Lásd a T/240/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában az Ötv. 40. § (6) bekezdésének 
az elhagyását javasolja: 
 
 /6. § Az Ötv. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[(6) A körjegyzőséghez tartozó településeken állandó helyszíni ügyintézést 
biztosító kirendeltség akkor hozható létre, ha azt az ügyek száma indokolja, és annak 
költségeit az adott település képviselő-testülete biztosítja. A kirendeltségeken 
foglalkoztatottak létszáma nem haladhatja meg a körjegyzőségben foglalkoztatottak 
létszámának egynegyedét. A kirendeltség a körjegyzőség része, vezetését a körjegyző 
látja el.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/240/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
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- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Ötv. 44/A. § (2) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /8. § Az Ötv. a következő alcímmel és 44/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "[(2) Törvény lehetővé teheti, hogy a többcélú kistérségi társulási megállapodás 
törvényben meghatározott feladat vonatkozásában a többcélú kistérségi társuláshoz 
nem csatlakozó, a kistérségbe tartozó önkormányzatokra is kiterjedjen a társulási 
tanács egyhangú döntése alapján, amennyiben: 
a) a többcélú kistérségi társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések 
képviselő-testületeinek fele, de legalább két képviselő-testület jóváhagyta és 
b) a többcélú kistérségi társulási megállapodást jóváhagyó települések együttes 
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 2/3-át, illetve 50%-át, ha a 
társulás tagjainak a száma eléri a kistérségbe tartozó települések számának 2/3-át.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/240/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Demszky Gábor képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában az Ötv. 62. § (1)-(3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /10. § Az Ötv. VII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 
 

VII. fejezet 
 

A FŐVÁROS 
 

Általános rendelkezések, szervezet/ 
 
 "62. § (1) A főváros kétszintű önkormányzata (a továbbiakban: a főváros 
önkormányzati rendszere) a főváros és kerületei önkormányzataiból áll. A főváros és a 
fővárosi kerület törvényben meghatározott önálló feladat- és hatáskörű települési 
önkormányzat. A fővárosi önkormányzat a közép-magyarországi régió tagozataként – 
továbbiakban: fővárosi regionális tagozat – regionális önkormányzati feladat- és hatásköröket 
is ellát, valamint együttműködik a régió egészét érintő kérdésekben az agglomerációt 
képviselő városkörnyéki regionális tagozattal. 
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 (2) A főváros önkormányzatára – a fővárosnak az országban betöltött különleges 
szerepére és sajátos helyzetére figyelemmel – e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. Amennyiben a fővárosi önkormányzat a regionális tagozat 
feladat- és hatáskörében jár el, működésére – megfelelő eltérésekkel – alkalmazni kell a 
regionális önkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket. A főváros önkormányzati 
rendszerének részletes szabályait külön törvény (fővárosi törvény) tartalmazza. 
 
 (3) A főváros képviselő-testülete a fővárosi közgyűlés. A kerületben polgármestert, a 
fővárosban főpolgármestert választanak. A főpolgármester ellátja a regionális közgyűlés, 
valamint a fővárosi regionális tagozat elnökének feladatait is. A fővárosi közgyűlés – tagjai 
sorából titkos szavazással – főpolgármester-helyetteseket választhat. A fővárosi kerületi 
képviselő-testület hivatalát a jegyző, a fővárosi közgyűlés hivatalát (a főpolgármesteri 
hivatalt) a főjegyző vezeti. A főjegyző ellátja a regionális főjegyző (a regionális 
önkormányzati hivatal vezetője) feladatait is. A fővárosi közgyűlés – a 36. § (1) bekezdésében 
foglalt szabályok szerint – több aljegyzőt is kinevezhet." 
 

T/240/12/1-2-3-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9., 11., 17. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/240/12/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Dr. Demszky Gábor képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában az Ötv. 62. § (1)-(3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /10. § Az Ötv. VII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 
 

VII. fejezet 
 

A FŐVÁROS 
 

Általános rendelkezések, szervezet/ 
 
 "62. § (1) A főváros kétszintű önkormányzata (a továbbiakban: a főváros 
önkormányzati rendszere) a főváros és kerületei önkormányzataiból áll. A főváros és a 
fővárosi kerület törvényben meghatározott önálló feladat- és hatáskörű települési 
önkormányzat. A fővárosi önkormányzat a közép-magyarországi nagyvárosi régió 
tagozataként – továbbiakban: fővárosi regionális tagozat – regionális önkormányzati feladat- 
és hatásköröket is ellát, és együttműködik a közép-magyarországi régió tagozataival a régió 
egészét érintő feladatok ellátásában. 
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 (2) A főváros önkormányzatára – a fővárosnak az országban betöltött különleges 
szerepére és sajátos helyzetére figyelemmel – e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. Amennyiben a fővárosi önkormányzat a regionális tagozat 
feladat- és hatáskörében jár el, működésére – megfelelő eltérésekkel – alkalmazni kell a 
regionális önkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket. A főváros önkormányzati 
rendszerének részletes szabályait külön törvény (fővárosi törvény) tartalmazza. 
 
 (3) A főváros képviselő-testülete a fővárosi közgyűlés. A kerületben polgármestert, a 
fővárosban főpolgármestert választanak. A főpolgármester ellátja a regionális közgyűlés, 
valamint a fővárosi regionális tagozat elnökének feladatait is. A fővárosi közgyűlés – tagjai 
sorából titkos szavazással – főpolgármester-helyetteseket választhat. A fővárosi kerületi 
képviselő-testület hivatalát a jegyző, a fővárosi közgyűlés hivatalát (a főpolgármesteri 
hivatalt) a főjegyző vezeti. A főjegyző ellátja a regionális főjegyző (a regionális 
önkormányzati hivatal vezetője) feladatait is. A fővárosi közgyűlés – a 36. § (1) bekezdésében 
foglalt szabályok szerint – több aljegyzőt is kinevezhet." 
 

T/240/19/1-2-3-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10., 12., 18. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/240/19/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. 71. §-ának a 
következő módosítását és új d) ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat feladat- és hatásköre / 
 
 "71. § A regionális önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatkörében 
különösen 
a) áttekinti, elemzi és értékeli a régió társadalmi-gazdasági helyzetének alakulását; 
b) elfogadja a régió fejlesztési programját, ehhez kapcsolódóan pénzügyi tervet készít; 
rendelkezik a program megvalósításához szükséges pénzeszközökkel; 
c) az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban elfogadja a régió hosszú távú, 
illetve középtávú területfejlesztési koncepcióját; 
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d) az országos területrendezési tervvel összhangban regionális területrendezési tervet fogad el; 
[d)] e) gondoskodik a gazdaságfejlesztés területi koordinációs feladatainak ellátásáról; 
[e)] f) dönt a programok (alprogramok) megvalósításáról, gondoskodik a megvalósításhoz 
szükséges szervezési és finanszírozási feladatok ellátásáról; 
[f)] g) közreműködik a régióban kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek 
megoldásában." 
 

Indokolás: Lásd a T/240/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.  Fetser János és dr. Orosz Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. 
71/C. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat feladat- és hatásköre/ 
 
 "71/C. § A regionális önkormányzat környezet- és természetvédelmi, valamint 
vízgazdálkodási feladatkörében különösen 
a) figyelemmel kíséri a régió környezetvédelmi helyzetének alakulását, 
b) elfogadja a régió környezet- és természetvédelmi tervét, 
c) környezetvédelmi támogatásokat nyújt, 
d) elfogadja a regionális hulladékgazdálkodási tervet, 
e) kijelöli a hulladék kezelésére, illetve ártalmatlanítására alkalmas régiós területeket, 
f) összehangolja a régió hulladékgazdálkodási tevékenységét,
g) ellátja a vízgazdálkodás regionális szintű feladatait." 
 

Indokolás: Lásd a T/240/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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9.  Dr. Demszky Gábor képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. 73. § (2) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat szervezete/ 
 
 "(2) A regionális önkormányzat szervei: a közgyűlés, a közgyűlés elnöke, a tagozatok, 
a bizottságok és az önkormányzati hivatal." 
 

T/240/12/1-2-3-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 11., 17. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/240/12/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Dr. Demszky Gábor képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. 73. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat szervezete/ 
 
 "(2) A regionális önkormányzat szervei: a közgyűlés, a közgyűlés elnöke, a tagozatok, 
a bizottságok és az önkormányzati hivatal." 
 

T/240/19/1-2-3-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 12., 18. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/240/19/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

11.  Dr. Demszky Gábor képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. 74. § (1) és 
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat szervezete/ 
 
 "74. § (1) A regionális önkormányzat – külön törvényben meghatározott – 
területfejlesztési és turisztikai, gazdaságfejlesztési, regionális operatív program[ot ellenőrző], 
valamint munkaügyi feladatait tagozatok, illetve bizottság közreműködésével látja el. Törvény 
[más] további bizottság[ok] megalakítását is elrendelheti. 
 
 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljáró tagozatot a fővárosi 
tagozat esetében a főpolgármester, más tagozat esetében a közgyűlés által megválasztott elnök 
vezeti. Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljáró bizottságot a közgyűlés által 
választott elnök vezeti. A bizottság tagjainak választását, működése szabályait, összetételét – 
törvény keretei között – a közgyűlés állapítja meg, részletes feladatait és hatásköreit külön 
törvény meghatározhatja." 
 

T/240/12/1-2-3-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 9., 17. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/240/12/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Dr. Demszky Gábor képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. 74. § (1) és 
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 
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„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat szervezete/ 
 
 "74. § (1) A regionális önkormányzat – külön törvényben meghatározott – 
területfejlesztési és turisztikai, gazdaságfejlesztési, regionális operatív program[ot ellenőrző,] 
valamint munkaügyi feladatait tagozatok és/vagy bizottság közreműködésével látja el. 
Törvény [más] további bizottság[ok] megalakítását is elrendelheti. 
 
 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljáró tagozatot a fővárosi 
tagozat esetében a főpolgármester, más tagozat esetében a közgyűlés által választott elnök 
vezeti. Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljáró bizottságot a közgyűlés által 
választott elnök vezeti. A bizottság tagjainak választását, működése szabályait, összetételét – 
törvény keretei között – a közgyűlés állapítja meg, részletes feladatait és hatásköreit külön 
törvény meghatározhatja." 
 

T/240/19/1-2-3-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 10., 18. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/240/19/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

13.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. 74/B. § (4)-(5) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat szervezete/ 
 
 "[(4) A regionális hivatal feladatait a belső szervezeti egységeiként működő 
igazgatási szervei (igazgatóságai) útján látja el. Új államigazgatási feladat 
megállapításakor a 87. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 
 
 (5) Az igazgatási szerv (igazgatóság) vezetőjét a közgyűlés nevezi ki határozatlan 
időre, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főjegyző gyakorolja. Az igazgatási szerv 
(igazgatóság) részletes feladatait és hatáskörét külön jogszabály állapíthatja meg.]" 
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Indokolás: Lásd a T/240/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. 75. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat szervezete/ 
 
 "(2) A regionális közgyűlés – a törvényben meghatározott feladatain túl – [saját 
pénzeszközei, és vagyona terhére támogatást nyújthat a települési önkormányzatok 
feladatainak ellátásához,] információs és szakmai segítséget adhat tevékenységükhöz, 
megállapodhat települési önkormányzatokkal önkormányzati feladatok közös megoldásában. 
" 
 

Indokolás: Lásd a T/240/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

15.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. 76. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat szervezete/ 
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 "76. § A regionális önkormányzat székhelyét az Országgyűlés jelöli ki. [A közgyűlés 
szervezeti és működési szabályzatában – a térség nagyvárosai közül – regionális 
társszékhelyet, társszékhelyeket jelölhet ki.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/240/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. 76. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat szervezete/ 
 
 "76. § A regionális önkormányzat székhelyét az Országgyűlés jelöli ki. A közgyűlés 
szervezeti és működési szabályzatában [– a térség nagyvárosai közül –] regionális 
társszékhelyet, társszékhelyeket jelölhet ki." 
 

T/240/17/1-2-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19., 20. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/240/17/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17.  Dr. Demszky Gábor képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. VIII. 
fejezetét új 76/A. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 
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„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat szervezete/ 
 
 "76/A. § (1) A Főváros és az agglomeráció települései által kialakult közép-
magyarországi régióban a regionális közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat képviselőiből és a 
városkörnyéki települési önkormányzatok képviselőiből áll. A regionális közgyűlés két 
tagozatban látja el feladatait. A fővárosi regionális tagozat dönt a kizárólag Budapestet érintő 
kérdésekben, míg a kizárólag a városkörnyéki településeket (agglomerációt) érintő 
kérdésekben a városkörnyéki tagozat dönt. A régió egészét érintő kérdésekben a két tagozat 
együttes közgyűlése (a regionális közgyűlés) dönt.
 
 (2) A két tagozat együttes közgyűlésének döntését igénylő kérdések körét külön 
törvény határozza meg." 
 

T/240/12/1-2-3-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5., 9., 11. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/240/12/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18.  Dr. Demszky Gábor képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. VIII. 
fejezetét új 76/A. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 

A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat szervezete/ 
 
 "76/A. § (1) A Főváros és az agglomeráció települései által kialakult közép-
magyarországi régióban a regionális közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat képviselőiből és a 
városkörnyéki települési önkormányzatok képviselőiből áll. A regionális közgyűlés három 
tagozatban látja el feladatait. A fővárosi regionális tagozat dönt a kizárólag Budapestet érintő 
kérdésekben, a városkörnyéki településeket (agglomerációt) érintő kérdésekben a 
városkörnyéki tagozat dönt, míg a régió egyéb településeit érintő kérdésekben a települési 
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tagozat dönt. A régió egészét érintő kérdésekben a három tagozat együttes közgyűlése (a 
regionális közgyűlés) dönt.
 
 (2) A három tagozat együttes közgyűlésének döntését igénylő kérdések körét külön 
törvény határozza meg." 
 

T/240/19/1-2-3-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 10., 12. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/240/19/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

19.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésében az Ötv. 93. § 
(4) bekezdésének a következő módosítását, valamint a 16. § (2) bekezdésében az Ötv. 93. § 
(5) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "16. § [(1)] Az Ötv. 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(4) Az Országgyűlés dönt az állam területi tagozódásáról, továbbá – az érintett 
önkormányzatok véleményének kikérése után – a régiók összevonásáról, szétválasztásáról, 
határainak megváltoztatásáról, elnevezéséről és székhelyéről, [a nagyvárossá 
nyilvánításról,] valamint a fővárosi kerületek kialakításáról.” 
 
 [(2) Az Ötv. 93. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(5) Nagyváros a korábban megyei jogú városi jogállással rendelkezett település, 
a régió székhelye, továbbá kérelemre nagyvárossá nyilvánítható az a város, amelynek 
lakossága az 50 ezer főt meghaladja, és vonzáskörzete több kistérségre kiterjed.”]" 
 

T/240/17/1-2-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16., 20. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/240/17/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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20.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 26. § (3) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A 2009. évi európai parlamenti választás napján / 
 
 "a) az Ötv. 1. §-ának (1) bekezdésében a „megye önkormányzata” szövegrész helyébe 
a „regionális önkormányzat” szövegrész; az Ötv. 2. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (1) 
bekezdésének felvezető részében, valamint (1) bekezdésének b) pontjában, 6. §-ának (3) 
bekezdésében, 7. §-ának (2) és (3) bekezdésében, a 10. §-a (1) bekezdésének k) pontjában, 
,96. §-ának d) pontjában, 98. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, 103. §-a (1) bekezdésének a) 
pontjában és a 103. §-ának (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „regionális” 
szövegrész; az Ötv. 39. §-ának (1) bekezdésében, 56. §-ának (1) bekezdésében a „megyén” 
szövegrész helyébe a „régión” szövegrész; az Ötv. 46. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a 
„megyéhez” szövegrész helyébe a „régióhoz” szövegrész; az Ötv. 92/A. §-ának (1) 
bekezdésében a „megyei, a megyei jogú városi” szövegrész helyébe a „regionális[, 
nagyvárosi]” szövegrész lép; továbbá az Ötv. 5. §-a a „településen” szövegrészt követően a 
„valamint a régióban” szövegrésszel egészül ki[.];" 
 

T/240/17/1-2-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16., 19. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/240/17/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.  Pál Tibor képviselő a törvényjavaslatban az alábbi helyesírási jellegű pontosító 
indítványokat javasolja: 
 
a) A törvényjavaslat 5. §-ában az Ötv. 39. § (2) bekezdés c) pontjának a következő 
módosítását javasolja 
 
 /5. § Az Ötv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 (2) Ezernél kevesebb, de ötszáznál több lakosú község képviselő-testülete létrehozhat 
önálló polgármesteri hivatalt amennyiben:/ 
 "c) a polgármesteri hivatal működtetésére kiegészítő állami támogatás [igénybe 
vétele] igénybevétele nélkül képes." 
 
 
b) A törvényjavaslat 10. §-ában az Ötv. 63. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
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 /10. § Az Ötv. VII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

VII. fejezet 
A FŐVÁROS 

Feladat- és hatásköri szabályok/ 
 
 "63. § (1) Az önkormányzati feladat- és hatáskört megállapító törvény meghatározza, 
hogy az a fővárosban a fővárosi[,] vagy a kerületi önkormányzat feladat- és hatásköre." 
 
 
c) A törvényjavaslat 10. §-ában az Ötv. 68. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /10. § Az Ötv. VII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

VII. fejezet 
A FŐVÁROS 

Érdekképviselet, államigazgatási feladat- és hatáskörök ellátása/ 
 
 "68. § (1) A főváros sajátos helyzetére figyelemmel törvény vagy kormányrendelet 
egyes államigazgatási hatósági ügyeket a fővárosi kerületi polgármester helyett a 
főpolgármester hatáskörébe utalhat, egyes államigazgatási hatósági ügyekben a főjegyzőt 
[első fokú] elsőfokú hatósági jogkörrel ruházhatja fel az egész országra vagy a főváros 
egészére kiterjedő illetékességgel." 
 
 
d) A törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. 69. § (2)-(3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 
A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat feladat- és hatásköre/ 
 
 "(2) A regionális önkormányzat hatáskörébe tartoznak különösen a területfejlesztéssel, 
a támogatáspolitikával, a foglalkoztatással, a környezet- és természetvédelemmel, az 
egészségüggyel, a szociálpolitikával, a közlekedés-infrastruktúrával és közlekedés-
szervezéssel, a turizmussal, a fogyasztóvédelemmel, egyes közoktatással és a szakképzéssel, 
az innováció és a tudomány támogatásával, a nemzeti kulturális örökség védelmével, a 
főépítészi tevékenységgel, valamint a [katasztrófa-védelemmel] katasztrófavédelemmel 
összefüggő helyi közügyek. 
 
 (3) A regionális önkormányzat feladat- és hatáskörét az e törvényben meghatározott 
keretek között külön törvények határozzák meg. A feladat- és hatáskört telepítő törvény 
[hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg megfelelő, az ellátandó feladattal arányos 
költségvetési hozzájárulással, illetve szükség esetén vagyonjuttatással biztosítani kell a 
[feladat-ellátás] feladatellátás pénzügyi-anyagi feltételeit." 
 
 
e) A törvényjavaslat 11. §-ában az Ötv. 71/A. § (2) bekezdés g) pontjának a következő 
módosítását javasolja:  
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 /11. § Az Ötv. VIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„VIII. fejezet 
A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZAT 

A regionális önkormányzat feladat- és hatásköre 
 
 (2) A regionális önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatkörében különösen/ 
 "g) infrastruktúra-fejlesztési és turizmusfejlesztési támogatásokat nyújt." 
 
 
f) A törvényjavaslat 14. §-ában az Ötv. 84. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /14. § Az Ötv. 84-87. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 "(3) A helyi önkormányzatokat megillető normatív központi költségvetési 
hozzájárulásokat és támogatásokat, továbbá egyes átengedett, valamint támogatásértékű 
bevételeket a kincstári kifizetésekért felelős szervezet – az önkormányzatnál felmerülő 
személyi jellegű juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő levonások, járulékok teljesítését és 
elszámolását követően – utalja át." 
 

Indokolás: Lásd a T/240/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
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