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Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. habil. Trócsányi András egyetemi docens úr a Pécsi Tudományegyetem Társadalom
földrajzi és Urbanisztikai Tanszékének vezetője megkeresésemre ajánlatot tett Újhartyán
várossá nyilvánítási kezdeményezésével kapcsolatosan a pályázati dokumentáció
összeállítását illetően.
Testületünk többször beszélt arról, hogy Újhartyán fejlettsége, kistérségi, mikro térségi
szerepe indokolttá teszi a városi címet.
Felvetődik akkor a kérdés, hogy mi a jelentősége a városi címnek. Egy település feladatai és
hatáskörei a lakosságszám alapján kerülnek meghatározásra, ennek megfelelő a normatív
finanszírozás mértéke is. A finanszírozás tekintetében tehát nincs a városi címnek jelentősége.
Önmagában a városi címmel sem több pénze, sem több feladata, sem több jogosítványa nem
lesz a településnek. A presztízs értéke azonban vitathatatlanul jelentős. Az európai települési
hierarchiában, főleg a nyugat- és észak-európai országokban, a település összevonások miatt a
városok dominálnak, a nálunk ismert falu nem önálló, hanem valamely nagyobb település
része, több kisebb-nagyobb település (néhány falu és egy város) együtt alkot egy várost. DélEurópában ez másképp van, de a történelmi fejlődés miatt viszonylag kis települések is
lehetnek városok. A befektetők, természetesen számtalan egyéb jellemző mellett,
vizsgálhatják a település rangját is. Úgy gondolom azonban, hogy a városi cím nem tartozik a
legfontosabbak közé. Egy jól csengő ismert név, legyen városé vagy falué, azonban
reklámértéke miatt lehet fontos. A várossá nyilvánítás feltételeit az alábbi jogszabályok
rögzítik:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 104
- 321/2012. (XI.16.) Korm. rendelet, amely rögzíti a területrendezési eljárás keretében a
várossá nyilvánítás szabályait.
A fentieket összegezve minden arra aspiráló település felteheti magának a kérdést,
érdemes-e a városi címért ringbe szállni. A kérdésre a válasz igen, ha egy polgármester és a
képviselő-testület úgy véli, hogy települése alkalmas a városi cím viselésére, azaz nem
rosszabb, mint az elmúlt évtizedben városi címet nyert települések, akkor vágjon bele.
Nagyon jól összeállított dokumentációt kell készíteni, és nem árt, ha tekintélyes támogatókat
is fel tud sorakoztatni a település érdemeinek ismertetésére.
Újhartyán, 2013. január 11.

Schulcz József
polgármester
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Határozati javaslat:
1.
Újhartyán község várossá nyilvánításáról
…./2013.(I.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület kezdeményezi Újhartyán község várossá nyilvánítását az erről szóló
mellékelt dokumentumok alapján, valamint a területszervezési eljárásról szóló 321/2012.
(XI. 16.) Korm. Rendelete értelmében vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén ellátja a
városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti
azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a várossá nyilvánítási kezdeményezést a
kormányhivatal útján terjessze fel a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez.
határidő: folyamatos, illetve a pályázat benyújtása 2013. január 31.
Felelős: polgármester
2.
…./2013.(I.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület a község várossá nyilvánításához szükséges dokumentumok ( szakmai
konzultáció, pályázat tematikájának kialakítása, tematikus térképezés, teljes dokumentáció
szakmai összeállítása, illusztrálása, tördelése, nyomdai kivitelezése 3 db bekötött példányban,
és elektronikus adathordozón, minisztériumi szakmai egyeztetések lefolytatása) elkészítésével
megbízza Dr. habil. Trócsányi András egyetemi docenst, 2.500.000.-Ft + áfa összegért, mely
összeget az elkészült és benyújtott pályázatot követő 30 napon fizeti meg az önkormányzat
számla ellenében.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Dr. habil. Trócsányi András egyetemi
docenssel kösse meg a megbízási szerződést.
határidő: azonnal
Felelős: polgármester

