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H A T Á R O Z A T 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 56/2013(V.21) számú határozatával a  
2013. március 25-én  benyújtott, Tengelic Jánosmajor és Tengelic Alsóhídvég lakott 
területrészek átadásával kapcsolatos  kérelmet   részletesen megtárgyalta és a lakott 
területrészek átadásával kapcsolatos kérelmet elutasítja. 
 
I N D O K O L Á S 
 
Jánosmajor és Alsóhídvég Szedreshez történő csatolása ügyében a népi kezdeményezési és 
napszavazás kezdeményezési  eljárások befejeződtek. Az eljárások során a jegyző hitelesítette 
az aláírásgyűjtő íveket, a beérkezett aláírt íveket a helyi választási bizottság ellenőrizte és 
megállapította, hogy sem a népi kezdeményezéshez, sem a helyi népszavazáshoz nem gyűlt 
össze a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 13/2004. (VIII.31.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott szükséges számú aláírás. Erre tekintettel a 
polgármester mind a helyi népi kezdeményezést, mind a helyi népszavazási kezdeményezést 
elutasította. A területrészek átcsatolására irányuló a jogszabályok biztosította népi 
kezdeményezés és népszavazási kezdeményezés folyamata ezzel lezárult. 
A levelében azt kéri, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg és a jogszabálytól eltérően 
biztosítson lehetőséget a településrészek elválására.  
A Képviselő-testület településrészek átcsatolása tárgyában a Jánosmajorban megtartott 
falugyűlésen tudomására jutott információk, valamint a személyes tapasztalatokat követően és 
a jogszabályi hátteret figyelembe véve nem kívánja az egységes településszerkezetet 
megbontani. Ezen szerkezet megbontása mind a demográfiai, mind a közigazgatási, mind a 
gazdasági besorolását megváltoztatná településünknek. Nem teheti meg a település vezetése a 
település létszámát figyelembe véve, hogy a teljes lakosságszámból a 4,6 %-os arányt 
képviselő lakosok (2375 főből 111 fő, akik aláírták a kezdeményezést) miatt lemondjon a 
hosszú távú fejlesztési, valamint fennmaradási terveiről. 
A Képviselő-testület valamennyi tagja a polgármestert is beleértve, arra tett esküt, hogy a 
legjobb tudása szerint a település meglévő szerkezetét nézve vigyáz arra, valamint fejleszti 
azt. A területrészek átcsatolása rövid távon is, de hosszú távon mindenféleképpen hátránnyal 
járna a település valamennyi lakójára. 
A határozatot a polgármester adja ki. 
 
Tengelic, 2013. május 21. 
 
 
                                                                                               Gáncs István 
         Polgármester 
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László Mária Tengelic Jánosmajor Mátyás Kir.u.41. 


