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Az előterjesztés tárgya: Egészségügyi és szociális, valamint 
 Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottsági tagok 
 választása 
 
 
Iktatószám: 6422/2011.                Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Niedermayer Éva ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C.) 10. pont 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: 
 Lóránt Ákos a HVB elnöke 
 7300 Komló, Alkotmány u. 17. 
 Németh Sándor 
 7300 Komló, Munkácsy M. u. 75. 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Talált Tímea a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt kompenzációs listáról 
megválasztott képviselője 2011. január 20-án kelt levelében mandátumáról történt 
lemondásával egyidejűleg – természetesen – lemondott az Egészségügyi és szociális 
bizottságban betöltött tisztéről is. Megüresedett képviselői helyére – a vonatkozó 
jogszabályi előírások szerint – a jelölő szervezet kompenzációs listáján soron 
következő, mandátumot nem szerzett jelölt, Tasnádi László részére került kiosztásra a 
mandátum, célszerűen ő vehetné át Talált Tímea bizottságban betöltött helyét is. 
(Tasnádi László jelenleg az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság kültagja.) 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 24. § (1) bekezdése előírja, 
hogy a bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül 
kell választani. Talált Tímea lemondásával az Egészségügyi és szociális bizottság 
jelenlegi felállása ennek a törvényi előírásnak nem felel meg. 
 
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2006. (X.16.) számú 
rendeletével megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzatának III. számú 
függelékében határozta meg a bizottságok létszámát és személyi összetételét. Ennek 
értelmében az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sport bizottság létszáma is 5-5 fő. 
 
Mindezek alapján szükséges az Egészségügyi és szociális bizottságba egy tag, 
valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottságba egy kültag megválasztása. 
 
Indítványozom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Egészségügyi és szociális 
bizottság tagjának – az eddigiekben az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
kültagjaként tevékenykedő – Tasnádi Lászlót válassza meg. Kérem továbbá, hogy az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság kültagjaként a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom-Párt által delegált Németh Sándort válassza meg a Tisztelt Képviselő-
testület! 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a 
testületi ülésen ismerteti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottság álláspontjának figyelembe 
vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen és ezt követően kérje fel 
Lóránt Ákost, a Helyi Választási Bizottság elnökét az eskü kivételére (1. számú 
melléklet)! 
 



Határozati javaslat: 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a bizottsági tagok 
személyére vonatkozó javaslatot és ennek értelmében: 
 
Az Egészségügyi és szociális bizottság tagjának Tasnádi Lászlót, az Oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sport bizottság kültagjának pedig Németh Sándort választja meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a változást a Képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 27/2006. (X.16.) sz. rendelet III. sz. függelékén vezesse át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2011. február 21. 
 
        Polics József 
        polgármester 



1. sz. melléklet 
 
 

„Én … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a 
tudomásomra jutott titkot megőrzöm, bizottsági tagsági tisztségemből eredő 
feladataimat Komló város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
 
(Meggyőződése szerint) 
 
Isten engem úgy segéljen!” 
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