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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Makra István Edéné képviselőtársunk 2018. augusztus 31-i hatállyal benyújtotta a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság tagi és elnöki tisztségére vonatkozó lemondó nyilatkozatát. 
Döntését azzal indokolta, hogy bizottsági tagként és elnökként végzett komoly munkával, 
valamint időráfordítással járó feladatát 2018 szeptemberétől nem tudja zavartalanul ellátni, 
tekintettel arra, hogy 2018 szeptemberétől Pellérd és Görcsöny településeken fog tanítani.  
 
Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület bizottságai legalább három fővel működőképesek, és a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság létszáma fentiek alapján 2 főre csökken, 2018. 
szeptember 1. napjától a bizottság létszámának 1 fővel történő kiegészítése, valamint új elnökének 
megválasztása válik indokolttá.   
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése 
kimondja, hogy a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja. Ugyanezen szakasz rögzíti, hogy a bizottság elnökét 
és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül 
kell választani. 
 
Mindezekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 2018. szeptember 1. 
napjától Pálfi László képviselő urat a bizottság tagjának, és – több éves bizottsági munkájára 
tekintettel – Szarka Elemér József képviselő urat a bizottság elnökének válassza meg. E 
változásokat szükséges átvezetni a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet VI. függelékén. 
 
Tekintettel arra, hogy önkormányzati rendelet függelékének módosítása határozat formájában is 
történhet, jelen esetben nem szükséges módosító rendelet elfogadásáról döntenie a képviselő-
testületnek.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést – a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
véleményének figyelembevétele mellett – tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat 
elfogadásáról!  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében – a Jogi 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének és javaslatának figyelembevétele mellett – 
megtárgyalta „A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi Dr. Makra István Edéné képviselő Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság tagi és elnöki tisztségről való 2018. augusztus 31-i hatállyal 
történő lemondását, és megköszöni munkáját.  

 
2. A képviselő-testület 2018. szeptember 1. napjával a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottsági tagjának Pálfi László képviselőt megválasztja. 
 

3. A képviselő-testület 2018. szeptember 1. napjával a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottsági elnökének Szarka Elemér József képviselőt megválasztja. 
 

 



4. A képviselő-testület a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság összetételét 2018. 
szeptember 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság   3 fő 

Elnök:  Szarka Elemér József 
Tagok:  Pálfi László 
Kültagok: Jeney Kornélia 

 
5. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet VI. függeléke helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 
 

Határid ő: 2018. szeptember 1. 
Felelős: Polics József polgármester 
        dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
Komló, 2018. augusztus 24. 
 
 
 Polics József 
 polgármester 



1. sz. melléklet 
SZMSZ VI. függelék 

 
BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE 

 
Szociális és egészségügyi bizottság     5 fő 
 

Elnök: Molnár Zoltánné 
Tagok: Dezső Károly 
 dr. György Zóra 
Kültagok: Orsós Ferenc 
 Kovács István 

 

Gazdasági és településfejlesztési bizottság    7 fő 
 

Elnök: Szarka Elemér József 
Tagok: Dezső Károly 
 Gerencsér Ágnes 
 Mink Ernő 
Kültagok: Néder Kálmán 
 Miskovity József 
 Fóris Zoltán 

 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   5 fő 
 

Elnök: dr. Makra István Edéné 
Tagok: Schalpha Anett 
 Jégl Zoltán 
 Pista József 
Kültag: Kovács Balázs 
  

 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság     5 fő  
 

Elnök:  Hegedüs Norbert 
Tagok: Pálfi László 
 dr. Barbarics Ildikó 
Kültagok: Ordas Ivett 
 Németh Zoltán 

 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság    3 fő 
 

Elnök:  Szarka Elemér József 
Tag: Pálfi László 
Kültag: Jeney Kornélia 



 
 

BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK RENDJE 
A testületi ülés hetében 

 
Bizottság Hely Összekötő 

Kedd 
14.45 óra 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
 
15.00 óra 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
15.30 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 

 
 
II. emeleti 
nagyterem 
 
II. emeleti 
tárgyaló 
 
Kisterem 

 
 
Szőke Attiláné 
 
 
Hermusz Ivett 
 
 
Kovács Gyuláné 

Szerda 
15.00 óra 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
 
15.30 óra 
Szociális és egészségügyi Bizottság 

 
 
II. emeleti 
tárgyaló 
 
Kisterem 

 
 
Dánielné Árki 
Henrietta 
 
Pappné Doszpod 
Andrea 

 


