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Pest Megyei Kormányhivatal 

 

Budapest, Városház u. 7. 

1052 

 

Dr. Tarnai Richárd 

Kormánymegbízott Úr részére 

 

 

Tisztelt Kormánymegbízott Úr! 

 

Alulírott Hardi Péter Pál (állandó lakcím: 2013 Pomáz, Németh László u. 3., e-mail cím: 

csikovar@gmail.com) Pomáz Város Önkormányzat képviselőjeként az alábbi  

 

KÉRELMET 
terjesztem elő. 

 

I./Tényállás 

 

Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének a 2017. február 22. napján tartott testületi ülésén 

került sor az éves közmeghallgatásra a Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. Ennek során a 

hallgatóság soraiból az egyik pomázi lakos választópolgár kérdést intézett hozzám, mint a 

költségvetést várhatóan meg nem szavazó ellenzéki képviselőhöz, azonban nem kaptam lehetőséget a 

válaszadásra, a polgármester úr azt a tájékoztatást adta, hogy erre majd a közmeghallgatást követően 

kiscsoportos foglalkozás keretében lesz lehetőség. 

 

Állításomat a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv 9. oldalának 5. bekezdése igazolja, amikor Bíró 

András az alábbiakat mondta: „Jó lenne, ha Hardi Péter képviselő szót kaphatna és válaszolna erre”.  

A jegyzőkönyv elérési útja: 

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1490195567_kozm_jkv.pdf 

 

Mivel a jegyzőkönyv nem tartalmaz minden elhangzott kijelentést, hivatkozom a YouTube oldalon 

található, Pomáz Tv felvételének 1:44:34 - 1:44:40 perce között hangzottakra állításom 

alátámasztására. Elérési útja: https://www.youtube.com/watch?v=CD0cF_09slA  

A polgármester úr elmondta, hogy: „….kiscsoportos foglalkozásban ezután meg lehet tenni”, „…ezt 

meg tudják Önök kérdezni ott kinn is”, „Önök kérdezhetnek, és mi válaszolunk, ez most nem 

képviselő-testületi ülés olyan formában, hogy Ön megszólítja, és ezáltal népszerűsítheti a kedves 

képviselőtársat”, „Kérdezze meg kiscsoportos foglalkozásban, Bíró úr”.  

 

II./ Alkalmazandó jogszabályi rendelkezések 

 

Az Mötv 54. § alapján a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 

közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a 

közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. 

 

A közmeghallgatás jogintézménye azt a célt szolgálja, hogy a helyi lakosság és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői e nyílt testületi ülésen közvetlenül intézhessenek kérdéseket a képviselő-

testülethez és javaslatokat tegyenek. Az Mötv. más rendelkezéseiben ki is mondja, hogy a helyi 

önkormányzat a feladatai ellátása során - többek között - biztosítja a helyi közügyekben való széles 

körű állampolgári részvételt (Mötv. 6. § a) pont). A közmeghallgatás a helyi közügyeket érintő 

kérdések és javaslatok megtárgyalására rendelt fórum, olyan tanácskozás, amelynek az a célja, hogy a 

képviselő-testület a településen élő állampolgárok kérdésein keresztül tájékozódjon a mindennapjaikat 

befolyásoló életkörülményeikről, a közszolgáltatások helyzetéről, színvonaláról stb. és meghallgassa 
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azokat az esetleges javaslatokat is, melyek szintén az adott település(rész)-en lakók ismeretein, 

tapasztalatain alapulnak.  

 

A közmeghallgatás tehát egy nyílt, rendes testületi ülés, melyen nemcsak jogosultsága, de 

kötelezettsége is választ adni az önkormányzati képviselőnek a részére feltett kérdésekre. Erre a 

polgármester úr jogszabálysértő módon eljárva lehetőséget sem adott.  

 

Egy rendes testületi ülésen a képviselőnek az Mötv. 32.§-a alapján jogában áll felszólalni, ezen 

lehetőség akkor is megilleti, ha éppen közmeghallgatásra kerül sor. A közmeghallgatásnak az is 

rendeltetése, hogy a felvetett kérdésekre helyben választ lehessen adni, hogy nemcsak a kérdést 

felvető, de minden jelenlévő hallhassa, és ne annak befejezését követően kelljen „kiscsoportos 

foglalkozás” keretében beszélgetni.  

 

Az Mötv. 53. § (1) bekezdés i) pontja alapján a közmeghallgatásról a képviselő-testületnek a 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben kell további részletszabályokat 

megállapítania. Például az előkészítésére, a felszólalások időtartamára, az elhangzott hozzászólások, 

javaslatok ülésen kívül történő megválaszolásának a szabályaira, az eljárás rendjére stb. 

 

Ezzel szemben Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelenleg hatályos 5/2015. (IV.8.) 

önkormányzati rendelete a 17.§ (2) bekezdése csak megemlíti, hogy „közmeghallgatást évente egy 

alkalommal, a település költségvetési-rendelettervezetének tárgyalásakor kell tartani”, egyéb 

részletszabályról nem rendelkezik. Ez nemcsak azért probléma, mert nem felel meg a jogszabályi 

rendelkezéseknek, de a gyakorlatban is megnehezíti a képviselői jogok gyakorlását.  

A 2017. február 22. napján tartott közmeghallgatáson – ahogyan a tavalyi években is - egyéb témához 

is hozzászóltam volna, de nem volt rá lehetőség (mi képviselők egymás mellett egy sorban ülünk, ha 

szólásra jelentkezünk, a jegyző és polgármester nem veszi észre, délután 15 órától kerül megtartásra, 

amikor még nem ér véget a munkaidő, tehát be lehet kapcsolódni, de az elején nem mindenki tud részt 

venni, stb.). 

 

III./ Kérelem 

 

Kérem a Tisztelt Kormánymegbízott Urat, hogy szíveskedjen lefolytatni a törvényességi 

felügyeleti vizsgálatot.  

 

Szíveskedjen felszólítani Pomáz Város Önkormányzatát az általa folytatott jogszabálysértő 

magatartás megszüntetésére, ennek körében kötelezni arra, hogy a jövőben biztosítsa a 

közmeghallgatáson (képviselő-testületi ülésen) a képviselők számára a hozzászólás, felszólalás, a 

választópolgárok által feltett kérdésekre történő válaszadás lehetőségét.  

 

Kérem továbbá, hogy szíveskedjen kötelezni arra, hogy a szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló rendeletében részletesen szabályozza a közmeghallgatás rendjét. 

 

Budapest, 2017. március 27. 

 

Tisztelettel: 

 

Hardi Péter Pál 


