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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 2019. december 5. napján megtartott alakuló ülésén megalkotta a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.5.) számú 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ), és ugyanezen napirend keretében döntött 
a képviselő-testület bizottságainak létrehozásáról, valamint a bizottsági elnökök és tagok 
megválasztásáról. 
A bizottsági tagokkal és a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaival történt 
egyeztetést követően kialakításra került a bizottsági munkarend. A bizottsági ülések 
időpontjait és a bizottsági összekötők megjelölését az előterjesztés 1. sz. melléklete 
tartalmazza, melynek elfogadásával az SZMSZ VI. sz. függeléke módosul. 
 
A képviselő-testület szintén az alakuló ülésén a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint az elfogadott SZMSZ 
felhatalmazása alapján létrehozta a város településrészeinek sajátos érdekeinek képviseletére 
az alábbi településrészi önkormányzatokat: 

– Zobákpuszta-Gesztenyés, 
–  Kisbattyán, 
–  Mecsekjánosi, 
–  Mecsekfalu, 
–  Sikonda, 
–  Körtvélyes. 

 
Az SZMSZ 32. §-a rögzíti, hogy 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. A 
településrészi önkormányzat testületének valamennyi ülésére állandó tanácskozási joggal meg 
kell hívni a településrész további két, a képviselő-testület által megválasztott választópolgárát. 
A hivatkozott jogszabályhely rendelkezik arról is, hogy 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. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a településrészi önkormányzatok – 
Sikonda kivételével – megtartották a részönkormányzati munkában közreműködő 
személyekre tett javaslatok érdekében a szükséges lakossági fórumokat, melyek eredményét a 
2. sz. melléklet foglalja össze.  
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a lakossági fórumokon 
kinyilvánított javaslatokat, és a településrészi önkormányzatok tagjait a 2. számú mellékletben 
foglaltak szerint válassza meg. A részönkormányzati tagok megválasztásával az SZMSZ X. 
függeléke is módosul. A Sikondai Településrészi Önkormányzat 2019. december 17-i  
lakossági fórumáról szóban tájékoztatom a képviselő-testületet. 
 
Önkormányzati rendelet függelékének módosítása határozat formájában is történhet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottság 
véleményének figyelembevételével tárgyalja meg és döntsön a határozati javaslat 
elfogadásáról! 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztésében, valamint a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevétele mellett – megtárgyalta 
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület az 1. számú melléklet szerinti jóváhagyja a képviselő-testület 
bizottságainak munkarendjét. 

 
2. A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2019. (XII. 5.) rendelet VI. függeléke 

helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 
 

3. A képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti választópolgárokat a településrészi 
önkormányzatok tagjaként, és állandó tanácskozási joggal részt vevő 
választópolgárokként megválasztja. 
 

4. A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2019. (XII. 5.) rendelet X. függeléke 
helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 
 
 

Határid ő:  Azonnal 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

5. A képviselő-testület felkéri a településrészi önkormányzat elnökeit, hogy a településrészi 
önkormányzatok megalakulásáról gondoskodjanak. A képviselő-testület felhatalmazza a 
elnököket, hogy a megalakulásig a halaszthatatlan részönkormányzati feladatokat teljes 
jogkörrel ellássák.  
 

Határid ő:  2020. február 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 

részönkormányzati elnökök 
 
 
Komló, 2019. december 16. 
 
 
 

Polics József 
polgármester 



Előterjesztés 1. számú melléklete 
VI. számú függelék 

 
BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE 

 
 
 
Humán bizottság       7 fő 
 

Elnök: Jégl Zoltán 
Tagok: Gerencsér Ágnes 
 Hidegkuti Szabolcs 
 Pálfi László 
Kültagok: Reszelőné Cser Anna Sarolta 
 Kovács Istvánné 
 Hegedüs Norbert 

 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság   5 fő  
 

Elnök: Kispál László 
Tagok: Jurinovits Miklós 
 Hidegkuti Szabolcs 
Kültagok: Neff Imre 
 Óbert László 
 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság   3 fő 
 

Elnök:  Dr. Barbarics Ildikó 
Tag: Dr. Pál Gabriella 

Kültag: Ferenczy Tamás



BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK RENDJE 
A testületi ülés hetében 

 
 
 

Bizottság Hely Időpont Összekötő 

Humán bizottság 1. emeleti 
kistanácskozó 

szerda 
15.00 

Pappné Doszpod 
Andrea 

Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság 

1. emeleti 
kistanácskozó 

kedd 
15.00 

Kovács Gyuláné 

Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság 

2. emeleti 
nagyterem 

szerda 
15.30 

Szőke Attiláné 

 
 
 
 
 



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:  
Ágotai Zoltánné, 7300 Komló, Zobák puszta 19. szám alatti lakos választópolgár, 

 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Németh Gabriella, 7300 Komló, Gyöngyvirág u. 8. szám alatti lakos választópolgár, 
Borhi Barbara, 7300 Komló, Gesztenyési út 8. szám alatti lakos választópolgár, 
 
2) Kisbattyán településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Jurinovits Miklós képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Dr. Pál Gabriella képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Grünwald Balázs, 7300 Komló Kisbattyán Fő u. 14. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Mihályi Gabriella, 7300 Komló, Mecsekjánosi puszta 8. szám alatti lakos választópolgár, 
Mihályi Aranka, 7300 Komló, Kisbattyán Fő u. 27. szám alatti lakos választópolgár, 
 
3) Mecsekjánosi településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Jurinovits Miklós képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Jégl Zoltán képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Rumi Zoltán, 7300 Komló, Iskola u. 91. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Fónai Erika, 7300 Komló, Iskola u. 8. szám alatti lakos választópolgár, 
Tuboly Imréné, 7300 Komló Iskola u. 95. szám alatti lakos választópolgár, 

 



4) Mecsekfalu településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Jégl Zoltán képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Jurinovits Miklós képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Tamás Norbert, 7300 Komló, Komló Mecsekfalu völgy 52/A. szám alatti lakos 
választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Szilárd Anikó, 7300 Komló, Mecsekfalu völgy 40. szám alatti lakos választópolgár, 
Himer Zoltán, 7300 Komló, Mecsekfalu völgy 26. szám alatti lakos választópolgár, 
 
5) Sikonda településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Gerencsér Ágnes képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Hidegkuti Szabolcs 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: 
Bareitné Benke Nikolett képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Seres Józsefné 7300 Komló, Cserma u. 14. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Szabó Istvánné 7300 Komló, Cserma u. 7. szám alatti lakos választópolgár, 
Bognár Dezsőné 7300 Komló, Cserma u. 17. szám alatti lakos választópolgár. 
 
 


