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1. Általános rendelkezések 
1.1. A Részönkormányzat neve: Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület 
1.2. A Részönkormányzat székhelye: 8182 Papkeszi, Colorchemia ltp. 101. 
1.3. Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testületének (a továbbiakban. 
Részönkormányzat) célja: 
- a helyi közösség érdekeinek önálló és demokratikus képviselete; 
- a településrész fejlesztése, természeti értékeinek a megőrzése, javítása. 
1.4. A Részönkormányzat minden ……. ……….. óra között fogadóórát tart. 
 
2. A Részönkormányzat feladat- és hatásköre: 
2.1. A Részönkormányzat részletes feladat- és hatáskörét Papkeszi Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 17/2005. (X.28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
(továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete tartalmazza. 
2.2. A Részönkormányzat feladat- és hatásköreit önállóan, határozatok útján gyakorolja. Az 
döntéseiről a Képviselő-testületet, annak soron következő ülésén tájékoztatja. 
2.3. A Részönkormányzat jogosult a helyi viszonylatban felmerülő, bármely, a települést 
érintő tárgykörben állást foglalni, kezdeményezni, a pénzügyi-gazdasági területen a 
költségvetéssel egyeztetni és indítványt tenni. 
2.4. A Részönkormányzat feladatait a hatáskörébe tartozó ügyekben testületileg látja el. 
 
3. A Részönkormányzat Testülete 
3.1. A részönkormányzati feladat- és hatáskörök Colorchemia Településrészi Önkormányzati 
Testületét (a továbbiakban: Testület) illetik meg. 
3.2. A Testület öt tagból áll. 
3.2.1. A Testület tagjait Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete választja az 
SZMSZ 13. §-ban meghatározottak szerint. 
3.2.2. A Testület tagjai kötelesek tevékenységüket az önkormányzati tagok esküje szerint 
végezni. A Testület tagja a közösségi munkavégzés érdekében jogosult a Polgármesteri 
Hivatal tisztségviselőitől, feladat szerint illetékes dolgozóitól, az önkormányzati szervektől 
információt kérni, a Testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben az iratokba 
betekinteni. 
3.2.3. A Testület tagja a Testület vagy az Elnök írásos felhatalmazása alapján járhat el. A 
felhatalmazott tag(ok) a soron következő testületi ülésen beszámolnak a tevékenységükről. 
3.2.4. A tagok kötelesek a munkaterv szerinti és a rendkívüli üléseken részt venni, kivétel a 
halaszthatatlan és igazolt akadályoztatás. Akadályoztatás esetén a Testület tagja az ülést 
megelőzően tájékoztatja az Elnököt. 
 
4. A Testület működése: 
4.1. A Testület havi rendszerességgel ülésezik – általában a képviselő-testületi ülést 
megelőző hétfőn 16.00 órai kezdettel. 
4.2. A Testület üléseinek rendjét, összehívását, nyilvánosságát, jegyzőkönyvezetését a 
SZMSZ 48. § (6) bekezdésében foglaltak határozzák meg. 
4.3. A Testület döntéseit határozatba foglalja, egyéb ügyekben véleményt nyilvánít, 
állásfoglalást alakít ki. Határozatai jelölésének módja: …./20… (…….) CTÖT határozat. 
 
5. A Részönkormányzat Elnökének feladatai: 



 

 

- képviseli a Részönkormányzatot; 
- ellátja az operatív feladatokat; 
- összehívja és vezeti a Testület üléseit; 
- a Testület döntéséről az érintetteket értesíti; 
- vezeti a Testület döntéseinek nyilvántartását; 
- kezeli a Részönkormányzat iratait; 
- a helyi érdekek képviseletében folyamatos kapcsolatot tart az Önkormányzat 
vezetésével, területfejlesztésben és szolgáltatásokban az érdekelt gazdasági 
társaságok vezetőivel; 
- a döntést igénylő kérdésekben elrendeli a szavazást és megállapítja a határozatot 

 
6. A Részönkormányzat gazdálkodása: 
A Részönkormányzat önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik. 
 
7. A Részönkormányzat kapcsolatai: 
7.1. Papkeszi Községi Önkormányzat Bizottságai: 
A Testület, Elnökén vagy az általa kijelölt személyen keresztül, döntéseinek előkészítése 
érdekében, közvetlen kapcsolatot tart az Önkormányzat Bizottságaival. 
7.2. Társadalmi szervezetek: 
A Részönkormányzat támogatja az illetékességi területén működ_ civil szervezeteket. A 
Részönkormányzat az 1.3. pontban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében 
együttműködik minden társadalmi szervezettel. 
7.3. Gazdálkodó szervezetek: 
A Részönkormányzat támogatja az illetékességi területén működő olyan gazdálkodó 
szervezeteket, melyek tevékenysége összhangban a település célkitűzéseinek 
megvalósításában. 
7.4. Kapcsolat a Tömegkommunikációs szervekkel: 
Az írott és elektronikus sajtóval való kapcsolat a Részönkormányzat fontos feladata. A 
Részönkormányzat törekszik a széleskörű tájékoztatás megvalósítására, melynek érdekében 
a Papkeszi Hírlapban állandó rovatot tart fenn. 
 
8. Lakossági fórumok 
A közügyek demokratikus intézése, a lakosság és a társadalmi szervezetek közvetlen 
tájékoztatása, a döntések előkészítése érdekében lakossági fórumokat szervez. 


