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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 30-i ülésén módosította 
utoljára a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) sz. 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ rendelet). Az akkori rendeletmódosítás 
kifejezett célja a társadalmi megbízatású alpolgármester lemondása folytán szükségessé váló 
módosítások átvezetése volt, így a rendelet más szempontból történő vizsgálatára akkor nem 
került sor. Különös tekintettel az elmúlt évben született képviselő-testületi döntésekre és 
egyéb változásokra, megtörtént az SZMSZ rendelet teljes körű felülvizsgálata, melynek 
eredményét az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére a megváltozott jogszabályi környezetre 
tekintettel a 2015. évben megtörtént a helyi népszavazással kapcsolatos önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálata, melynek következtében a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 11/1991. (V.2.) önkormányzati rendeletét és az 
SZMSZ rendeltében rögzítette a helyi népszavazással kapcsolatos rendelkezéseket. 
A Baranya Megyei Kormányhivatal az elmúlt évben informális észrevételt tett arra vonatkozóan, 
hogy a képviselő-testület helyi népszavazással kapcsolatos rendelkezéseket külön rendeletben 
célszerű rögzíteni.  Ezt azzal indokolták, hogy az SZMSZ rendelet felhatalmazó rendelkezési 
között nem szerepel a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, 
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: 
népszavazási törvény) kapott felhatalmazás, melynek alapján az SZMSZ módosítására is sor 
került. Tekintettel arra, hogy a már elfogadott rendelet bevezető részében meghatározott, 
rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezéseinek módosítására később nincs lehetőség, a 
felhatalmazó rendelkezés megjelölése, illetve rendeletben történő szerepeltetése érdekében 
javasolta, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával SZMSZ rendeletből töröljük a 
helyi népszavazással kapcsolatos részt, és ezzel egyidejűleg, azonos tartalommal külön rendeletet 
fogadjunk. 
 
A népszavazási törvény egyetlen kérdés szabályozására ad felhatalmazást a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének. A 92. §-a kimondja: „Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-
testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számát.”  
A népszavazási törvény 34. § (1) és (2) bekezdése szerint: „Helyi népszavazást kezdeményezhet 
az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a 
választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. A 
képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében 
meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.” 
A korábbi szabályozás rendelkezéseit megőrizve, a jelenleg hatályos SZMSZ rendeletünk szerint 
ez az arány a választópolgárok 15 %-a. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ezen a 
törvény által biztosított mozgástér alsó harmadába eső méltányos arányon ne változtasson. 
 
A Képviselő-testület a 72/2017. (V.25.) sz. határozata 3. pontjában kimondta, hogy a Pécsi 
Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő köznevelési intézmény megszüntetésével, 
átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének 
megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos véleményezési jogkörét a Képviselő-
testület Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottságára kívánja átruházni. A határozatnak 
megfelelően a rendelettervezet elfogadásával a hivatkozott hatáskör az SZMSZ rendelet 1. sz 
melléklet III/A. pontjában, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottságra átruházott döntési 
hatáskörök között fog szerepel. 
 



A Képviselő-testület a 2018. április 25-i ülésen 2018. szeptember 1-jei hatállyal elfogadta az 
egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 8/2018. (IV.27.) 
számú rendeletet, valamint ezzel összefüggésben a 44/2018. (IV.26.) sz. határozatában kimondta, 
hogy a rendeletben foglaltakkal kapcsolatos hatásköreit - az előterjesztésben, illetve a rendeletben 
rögzítettek szerint - Komló Város Polgármesterére átruházza. 
A mellékelt rendelettervezet elfogadásával az SZMSZ 2. számú mellékletében a polgármesterre 
átruházott hatáskörök a fentieknek megfelelően kiegészítésre kerül. 
 
Az SZMSZ II. sz. függelékét képezi az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok 
jegyzéke, melynek szintén elvégeztük a felülvizsgálatát, majd aktualizáltuk annak tartalmát. 
 
Hosnyánszkiné Horváth Enikő Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat állandó tanácskozási 
joggal rendelkező tagja 2018. május 22. napjával lemondott e tisztségéről. 
 
Az SZMSZ 32. §-a rendelkezik a részönkormányzatok működéséről, mely szerint: 
 
„(2) A településrészi önkormányzatok testülete három főből áll, melyből a településrészi 
önkormányzat elnökét és egy tagját a képviselő-testület tagjai közül, egy további tagját a 
településrész lakói közül választja meg a képviselő-testület. 
(3) A településrészi önkormányzat testületének valamennyi ülésére állandó tanácskozási joggal 
meg kell hívni a településrész további két, a képviselő-testület által megválasztott 
választópolgárát. 
(4) A nem képviselő tag, valamint a tanácskozási joggal meghívott további két választópolgár 
személyére a településrészen lakó választópolgárok tesznek javaslatot a településrészen tartott 
lakossági fórum keretében.” 
 
A részönkormányzat a 2018. május 22-i ülésével egyidejűleg közmeghallgatást is tartott. A 
településrészen lakó választópolgárok javaslata alapján a részönkormányzat Lovász Ágnes 7300 
Komló, Hegyhát utca 9. szám alatti lakos választópolgárt javasolja tanácskozási joggal meghívni a 
részönkormányzat üléseire. A településrészi önkormányzatok személyi összetételében történő 
változás miatt szükségessé válik az SZMSZ X. sz. függelékének módosítása.  
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezetek indoklásaként is szolgál. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést – a Jogi ügyrendi és közbeszerzési 
véleményének és javaslatának figyelembevétele mellett – tárgyalja meg, és döntsön a 
rendelettervezetek elfogadásáról!  
 
 
Komló, 2018. május 14.   
 
      

Polics József 
polgármester 

 
 



1. sz. melléklet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2017. (… ...)  önkormányzati 
r e n d e l e t e  

 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 16/2014. (X.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: SZMSZ) 48. §-a. 
 

2. § 
 

Az SZMSZ 1. melléklet III/A. pontja a következő 13. alponttal egészül ki: 
 
„13.  A Pécsi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő köznevelési intézmény 

megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 
megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 
kapcsolatos döntések véleményezése.”  

 
3. § 

 
Az SZMSZ 2. melléklete a következő 38. alponttal egészül ki: 
 
„38.  Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok a 

képviselő-testület rendelete alapján.” 
 
 

4. § 
 
Az SZMSZ II. sz. függelék helyébe az I. sz. függelék szerinti függelék lép. 
 

5. § 
 

Az SZMSZ X. sz. függelék helyébe az II. sz. függelék szerinti függelék lép. 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2018. május 30. 
 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester



a …/2018. (... ...) önkormányzati rendelet I. sz. függeléke 
a 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet II. sz. függeléke 

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke 

ELLÁTANDÓ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT 
FELADAT 

FELADATOT EL ŐÍRÓ 
JOGSZABÁLY 

FELADATELLÁTÁS 
MÓDJA 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi 
ellátás 

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv) 13. § (1) bek. 4. pont 
 
 az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. a) pont 

Területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező 
háziorvosokkal kötött ellátási 
szerződésekkel 

Fogorvosi alapellátás  Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. b) pont 

Területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező 
fogorvosokkal kötött ellátási 
szerződésekkel 

Az alapellátáshoz kapcsolódó 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti 
ellátásról 

 Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. c) pont 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társuláson 
keresztül, az UNIMEDKER 
Kft.-vel kötött ellátási 
szerződésen keresztül 

Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi 
ügyeleti ellátásról 

 Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. c) pont 

Pécsi Tudományegyetemmel 
kötött ellátási szerződéssel 

Védőnői ellátás  Mötv. 13. § (1) bek.  4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. d) pont 

Önkormányzati állományban 
foglalkoztatott 
közalkalmazottak útján. 
 
 



Iskola-egészségügyi ellátás  Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. e) pont 

 
Önkormányzati állományban 
foglalkoztatott 
közalkalmazottak útján. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 
Állategészségügyi ellátás  az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 
 
Gyepmesteri telep működtetése: 
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás útján, 
a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságával kötött 
feladat-ellátási szerződés 
alapján  

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
 Települési rendszeres szociális 

segéllyel kapcsolatos feladatok 
A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Helyi közfoglalkoztatás  Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont  Komló Város Önkormányzat 
Városgondnoksága, valamint a 
településen működő 
intézmények, gazdasági 
társaságok. 

 Lakhatási települési 
támogatással kapcsolatos 
feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet, 
lakáscélú támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 
 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 



Rendkívüli települési támogatással 
kapcsolatos feladatok 

 a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 
A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Települési szociális kölcsönnel 
kapcsolatos feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Köztemetéssel kapcsolatos feladatok  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, 
a települési támogatásokról, 
valamint a szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatásokról 
szóló önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 
Komlói Temetkezési Kft.-vel 
kötött közszolgáltatási 
szerződés útján 

 Települési 
gyógyszertámogatással 
kapcsolatos feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Települési adósságkezelési 
szolgáltatással kapcsolatos 
feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 
 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Települési szemétszállítási 
díjtámogatással kapcsolatos 
feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 
 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 



 Települési szociális célú tűzifa 
juttatás 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Étkeztetés  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

Házi segítségnyújtás  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

Családsegítés működtetése  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat útján 

 Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

Nappali ellátás: idősek klubja  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 



útján, valamint a „Szent Borbála 
Otthon” Nonprofit Kft.-vel 
kötött megállapodással 

 Hajléktalan személyek átmeneti 
szállása működtetése 

a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

 Idősek otthona működtetése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

„Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Kft.-vel kötött 
megállapodással 

GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI FELADATOK  
Gyermekjóléti szolgálat működtetése  a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata útján 

Bölcsőde működtetése  a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde útján 

 Családok átmeneti otthona a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

„Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Kft.-vel kötött 
megállapodással 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsággal 
kapcsolatos feladatok 

 a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 



Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek 
családbafogadó gyámjául kirendelt 
hozzátartozó pénzbeli ellátásával 
kapcsolatos feladatok 

 a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzet megállapításával és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 

 a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Ösztöndíj támogatás (BURSA) a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 
 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Szakképzési ösztöndíj az önkormányzati szakképzési 
ösztöndíj támogatásról szóló rendelet 

Polgármester átruházott 
hatáskörben 

 Egészségügyi és szociális 
ágazati szakképzési ösztöndíj 

az egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíj támogatásról 
szóló önkormányzati rendelete 

Polgármester átruházott 
hatáskörben 

Gyermekétkeztetés  a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet 



 
KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI, KULTURÁLIS FELADATOK  
Helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, közművelődési intézmény 
működtetése 

 a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, Mötv. 13. § (1) bek. 7. 
pont 

Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház és 
Hangversenyterem 

Nyilvános könyvtári ellátás rendszerének 
működtetése 

 a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, Mötv. 13. § (1) bek. 7. 
pont 

Komló Város Önkormányzat 
József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 

 Muzeális Gyűjtemény kezelése a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 

Komló Város Önkormányzat 
József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 

 Közművelődési, kulturális 
programok támogatása 

Mindenkori költségvetési rendelet Közművelődési szerződések 
alapján, valamint  
intézmények működtetése és 
civil szervezetekkel történő 
együttműködés útján 

Turizmussal kapcsolatos feladatok  Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont Megyek-Hegyhát Turisztikai 
(TDM) Egyesülettel kötött 
együttműködési 
megállapodással 

KOMMUNÁLIS FELADATOK 
Köztemetővel kapcsolatos feladatok  Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont Komlói Temetkezési Kft.-vel 

kötött szerződés keretében 
Helyi közterületek fenntartása, 
köztisztaság, településtisztaság 
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás, 
településfejlesztés, településrendezés 

 Mötv. 13. § (1) bek. 2., 5. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 



Hulladékkezelési közszolgáltatás 
szervezése 

 Mötv. 13. § (1) bek. 19. Dél-Kom Nonprofit Kft. 

 Hulladék szelektív gyűjtésének 
szervezése 

Helyi rendelet Komlói Városgazdálkodási 
nonprofit Zrt. 

Közterületek tisztántartása  Mötv. 13. § (1) bek. 2., 5. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Ivóvízellátás biztosítása, helyi 
víziközművek működtetése, 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, 
csapadékvíz elvezetése, vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás 

 Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pont,  
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 

Baranya-Víz Zrt. 

Közvilágítás biztosítása  Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Helyi közutak fenntartása, parkolás 
biztosítása, forgalmi rend kialakítása 

 Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Helyi környezet-, és természetvédelmi 
feladatok ellátása 

 Mötv. 13. § (1) bek. 11. pont, helyi 
rendeletek 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Közreműködés a település 
közbiztonságának biztosításában 

 Mötv. 13. § (1) bek. 17. pont Együttműködés a rendvédelmi 
és polgárőri szervekkel 

 Helyi közösségi közlekedés 
biztosítása 

Mötv. 13. § (1) bek. 18. pont Dél-dunántúli Közlekedési 
Központ Zrt. 

Távhőszolgáltatás biztosítása  Mötv. 13. § (1) bek. 20. pont 2011. 
évi CLXXXIX. törvény, a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 
XVIII. törvény 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. 

OKTATÁSSAL ÉS NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
Óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyerekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermek óvodai 
nevelése 
 

 Mötv. 13. § (1) bek. 6. pont,  
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény  

Önálló intézményfenntartással, 
Komló Városi Óvoda 



Ifjúsági feladatok  Mötv. 13. § (1) bek.15. pont Intézmények működtetése és 
civil szervezetekkel történő 
együttműködés útján 

SPORTFELADATOK 
Sporttámogatás  Mötv. 13. § (1) bek. 15. pont, 2004. 

évi I. törvény, mindenkori 
költségvetési rendelet 

Sportlétesítmények 
vagyonkezelésben történő 
működtetése, és támogatási 
szerződések újtán 
 

EGYÉB FELADATOK 
A nemzetiségek jogainak érvényesítése, 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
munkájának segítése 

 Mötv. 13. § (1) bek. 16. pont, a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény, mindenkori 
költségvetési rendelet 
 

Együttműködési 
megállapodással 

 A lakosság önszerveződő 
közösségei (társadalmi 
szervezetek, egyesületek, civil 
szerveződések, ifjúsági 
szervezetek) tevékenységének 
segítése, támogatása, az 
együttműködés biztosítása 

Mindenkori költségvetési rendelet Támogatási szerződések 
alapján 

Vagyongazdálkodás  Alaptörvény 32. cikk f. pont, a 
nemzeti vagyonról szólós 2011. évi 
CXCVI. törvény, az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 
Önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok, és 
önkormányzati alapítású civil 
szervezetek útján 

Az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek hasznosítása 

 Mötv., a nemzeti vagyonról szólós 
2011. évi CXCVI. törvény, helyi 
rendelet 

Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 



Választási feladatok  a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Közterületek, önkormányzati tulajdonú 
közintézmények elnevezése 

 Mötv. 13. § (1) bek. 3. pont Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Honvédelmi, polgári védelmi, 
katasztrófavédelmi feladatok 

 Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont, a 
honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a 
különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 
 

Helyi adóval, gazdaságszervezéssel 
kapcsolatos feladatok 

 Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont, a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

A kistermelők, őstermelők számára 
értékesítési lehetőségek biztosítása 

 Mötv. 13. § (1) bek. 14. pont,  
a piac működéséről szóló 
önkormányzati rendelet 

Komló Város Önkormányzat 
Városgondnoksága útján 
működtetett piac és 
vásárcsarnok útján 



a …/2018. (... ...) önkormányzati rendelet I. sz. függeléke 
a 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet X. sz. függeléke 

 
A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE 

 
 
1) Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Pálfi László képviselő, 
 

Képviselő tagja: 
Hegedüs Norbert képviselő, 
 

Nem képviselő tagja:  
Ágotai Zoltánné 7300 Komló, Zobákpuszta 19. szám alatti lakos választópolgár, 
 

Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Folkner Tímea 7300 Komló, Gyöngyvirág u. 6. név, szám alatti lakos választópolgár, 
 

2) Kisbattyán településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 

Képviselő tagja: 
Dezső Károly képviselő, 
 

Nem képviselő tagja:  
Horváth Erika 7300 Komló, Kisbattyán 6. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Majoros József 7300 Komló, Kisbattyán 10. szám alatti lakos választópolgár, 
Rick József 7300 Komló, Kisbattyán 31. szám alatti lakos választópolgár, 
 

3) Mecsekjánosi településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Szarka Elemér képviselő, 
 
 
 



Nem képviselő tagja:  
Siposné Gombos Gabriella 7305 Komló, Jánosi Fő u. 1/A. szám alatti lakos 
választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Tuboly Imréné 7305 Komló, Iskola u. 95. szám alatti lakos választópolgár, 
Szalainé Märcz Mónika 7305 Komló, Jánosi Fő u. 13. szám alatti lakos 
választópolgár, 

 

4) Mecsekfalu településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Mink Ernő képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Tamás Norbert 7300 Komló, Mecsekfalu 52/A. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Himer Zoltán 7300 Komló, Mecsekfalu 26. szám alatti lakos választópolgár, 
Pelyhe András 7300 Komló, Mecsekfalu 25/G. szám alatti lakos választópolgár, 
 

5) Sikonda településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
dr. Barbarics Ildikó képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Wágnerné Purt Gordána 7300 Komló, Sikondai út 9. szám alatti lakos 
választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Szabó Nikoletta 7300 Komló, Fürj köz 12. szám alatti lakos választópolgár, 
Bauer Jánosné 7300 Komló, Erdei út 28/A. szám alatti lakos választópolgár, 
 
 



 

6) Körtvélyes településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Gerencsér Ágnes képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Dr. Makra István Edéné képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Seres Józsefné 7300 Komló, Cserma u. 14. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Lovász Ágnes 7300 Komló, Hegyhát utca 9. szám alatti lakos választópolgár, 
Bien-Marton Ramóna 7300 Komló, Cserma u. 3. szám alatti lakos választópolgár. 
 

 



2. sz. melléklet 
rendelettervezet 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2018. (…. ...) önkormányzati 
r e n d e l e t e  

 
 

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számáról 

 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény. 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
(1) Helyi népszavazást kezdeményezhet Komló város választópolgárai legalább 15 %-a. 

 
(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a jogszerűen, az (1) bekezdésben foglalt 

feltételnek is megfelelően kezdeményezett helyi népszavazást.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2018. május 30. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 


