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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok 
feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. A képviselő-testület az alakuló vagy az 
azt követő ülésén a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által 
kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
bizottságait.  
A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati 
képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati 
képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. 
Az Mötv. 58. § (1) bekezdése szerint a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a 
képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a 
felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy 
tagja a polgármester, alpolgármester. 
 
A képviselő-testület jelen alakuló ülés korábban tárgyalt napirendjének keretében elfogadta a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, mely a kihirdetését 
követően hatályba is lépett. A rendelet elfogadásával a képviselő-testület döntött a bizottságok 
létrehozásáról, működéséről és meghatározta azok létszámát is.  
 
A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a 
bizottságot megszüntetheti. 
 
Fentiekre tekintettel a képviselő-testület bizottságaiba az 1. számú melléklet szerinti 
személyeket javaslom megválasztani. 
 
Az Mötv. 62. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület - szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak szerint - valamely településrész sajátos érdekeinek 
képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési 
képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból. 
 
A képviselő-testület jelen alakuló ülés megelőzően tárgyalt napirendjének keretében a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet elfogadásával döntött 
a településrészi önkormányzatok létrehozásáról, működésük és létszámuk megállapításáról.  
 
Az Mötv. 62. § (4) bekezdése szerint a részönkormányzat szervezetére, működésére és 
tagjaira a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
Erre tekintettel a településrészi önkormányzatok képviselő tagjait a 2. számú melléklet 
szerinti tartalommal javalom megválasztani. 
 
A részönkormányzatok nem képviselő tagjaira, valamint a tanácskozási joggal meghívott 
választópolgárok személyére a településrészen lakó választópolgárok tesznek javaslatot a 
településrészen tartott lakossági fórum keretében, így e személyek megválasztására, és 
rendeletben történő rögzítésére – a lakossági fórumok megtartását követően – egy későbbi 
ülés keretben kerülhet sor. 



A bizottsági tagokkal, és a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaival egyeztetve 
kerül sor a bizottságok ülésének időpontja és helyszíne meghatározására, valamint a bizottsági 
összekötők kijelölésére, így ezek szervezeti és működési szabályzatban történő rögzítése – VI. 
számú függelékben – is egy későbbi ülés alkalmával történhet meg. 
 
A bizottságok és a településrészi önkormányzatok összetétele a képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló rendelet VI. és X. számú függelékében kerül rögzítésre. Az 
önkormányzati rendelet függelékének módosítására képviselő-testületi határozattal is sor 
kerülhet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a 
határozati javaslat elfogadásáról! 
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében a bizottságok 
tagjainak és településrészi önkormányzatok képviselő tagjainak megválasztásóról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület az 1. számú melléklet szerinti személyeket a képviselő-testület 
bizottságainak tagjaként megválasztja. 

 
2. A szervezeti és működési szabályzatról szóló …/2019. (.. …) rendelet VI. függeléke 

helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 
 

3. A képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti képviselőket a településrészi 
önkormányzatok tagjaként megválasztja. 
 

4. A szervezeti és működési szabályzatról szóló …/2019. (.. …) rendelet X. függeléke 
helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 
 

5. A képviselő-testület felkéri a településrészi önkormányzat elnökeit, hogy a 
részönkormányzatok nem képviselő tagjainak, valamint a tanácskozási joggal meghívott 
választópolgárok személyének megválasztása és a településrészi önkormányzatok 
megalakulása érdekében gondoskodjanak a lakossági fórumok megtartásáról. A képviselő-
testület felhatalmazza a elnököket, hogy a megalakulásig a halaszthatatlan 
részönkormányzati feladatokat teljes jogkörrel ellássák.  

 
Komló, 2019. december 3. 
 
 
 

Polics József 
polgármester 



Előterjesztés 1. számú melléklete 
VI. számú függelék 

 
BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE 

 
 
Humán bizottság       7 fő 
 

Elnök: Jégl Zoltán 
Tagok: Gerencsér Ágnes 
 Hidegkuti Szabolcs 
 Orsós Ferenc 
Kültagok: Orsós Hajnalka 
 Reszelőné Cser Anna Sarolta 
 Kovács Istvánné 

 

Gazdasági és településfejlesztési bizottság    5 fő 
 

Elnök: Bareithné Benke Nikolett 
Tagok: Jurinovits Miklós 
 Vízhányó András 
Kültagok: Neff Imre 
 Imre Ferenc 

 
 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság     5 fő  
 

Elnök: Kispál László 
Tagok: Jurinovits Miklós 
 Pálfi László 
Kültagok: Ordas Ivett 
 Óbert László 
 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság    3 fő 
 

Elnök:  Dr. Pál Gabriella 
Tag: Hidegkuti Szabolcs 
Kültag: Schalpha Anett 

 
 
 
 
 
 



Előterjesztés 2. számú melléklete 
X. számú függelék 

 
A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE 

 
1) Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Pálfi László képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Kispál László képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 

 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
2) Kisbattyán településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Jurinovits Miklós képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Dr. Pál Gabriella képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
…………………… szám alatti lakos választópolgár, 
 
3) Mecsekjánosi településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Jurinovits Miklós képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Jégl Zoltán képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 

 



4) Mecsekfalu településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Jégl Zoltán képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Jurinovits Miklós képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
 ……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
5) Sikonda településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Gerencsér Ágnes képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Dr. Barbarics Ildikó képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 ……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
6) Körtvélyes településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Gerencsér Ágnes képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Dr. Barbarics Ildikó képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
 …………………… szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár. 


