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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C.) 5. pont 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

Egészségügyi és szociális bizottság SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 2011. október 27-i ülésén fogadta el Komló Város Gyermek- és Ifjúsági 
Cselekvési Tervéről szóló 190/2011. (X.27.) számú határozatát, melynek 2. határozati 
pontjában az alábbiakat mondta ki: 
 
"A Képviselő-testület javasolja, hogy a Városi Diákfórum képviselője kapjon meghívást az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság üléseire. Az önkormányzat ifjúságpolitikai 
céljaira, feladat- és eszközrendszerére vonatkozó előterjesztések esetében véleményezési jog, 
a Gyermek- és Ifjúsági Koncepció és Cselekvési Terv meghatározásával, módosításával 
kapcsolatos döntéseknél javaslattételi jog, minden egyéb a bizottság által tárgyalt előterjesztés 
esetében tanácskozási jog illesse meg. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy készítse 
elő a szükséges SZMSZ módosítást és a novemberi rendes testületi ülésre terjessze a 
Képviselő-testület elé.” 
 
A 3. számú határozati pontban arról döntött a képviselő-testület, hogy az SZMSZ 
módosítással egyidejűleg kerüljön megvizsgálásra annak lehetősége, hogy a további 
társadalmi szervezeteket, szerveződéseket milyen formában lehetne nagyobb mértékben 
bevonni az őket érintő önkormányzati döntések előkészítésébe. Ehhez kértük a Tisztelt 
Képviselőket, tegyenek javaslatot, hogy megítélésük szerint milyen módon lehetne a 
határozati pontban foglaltaknak eleget tenni. A megadott határidőig nem érkezett javaslat. 
 
A jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzat 10. § (11) bekezdés e) pontja akként 
rendelkezik, hogy a képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az egyes 
napirendek tárgyalásához az előterjesztő döntése alapján a napirendben érdekelt 
magánszemélyeket és szervezetek vezetőit. A kisebb jelentőségű – rendszerint gyors 
előkészítést igénylő – ügyek természete rendszerint nem teszi lehetővé a társadalmi 
szervezetek döntés-előkészítésbe történő nagyobb mértékű bevonását. 
 
A társadalmi szervezetek bevonását a rendeletek előkészítésébe a jelenleg hatályos SZMSZ is 
szabályozza a 41. § (7) bekezdésében a következőképpen: "A lakosság széles körét érintő 
rendeletek előkészítése során – a tervezetnek Komló város honlapján történő közzétételével, 
véleményezési lehetőség biztosításával – meg kell ismerni az érintett társadalmi szervek, 
egyesületek stb. véleményét, javaslatait. A lakosság egészét érintő legfontosabb döntések 
meghozatala előtt közmeghallgatást kell tartani, ha a képviselők legalább egyharmada írásban 
kéri azt a téma megjelölésével. A közmeghallgatás időpontját és témáját legalább két héttel 
azt megelőzően meg kell hirdetni." 
 
Ezek figyelembevételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendeletét egészítse ki a Városi Diákfórum képviselője 
bizottsági ülésekre történő meghívásának szabályozásával, egyebekben az SZMSZ- 
módosítást nem tartom indokoltnak. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg, és a bizottsági 
vélemények figyelembevételével fogadja el az 1. számú mellékletben foglalt rendelet-
tervezetet. 
 
Jelen előterjesztés szöveges része a rendelet-tervezet indokolásaként is szolgál. 
 
Komló, 2011. november 14. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. számú melléklet                                                                                            Rendelet-tervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
../2011. (…..)  

 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 

 
12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 28. §-a a 
következő, (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
(3) A Városi Diákfórum képviselőjét az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
minden ülésére meg kell hívni. Az önkormányzat ifjúságpolitikai céljaira, feladat- és 
eszközrendszerére vonatkozó előterjesztések esetében véleményezési jog, a Gyermek 
és Ifjúsági Koncepció és Cselekvési Terv meghatározásával, módosításával 
kapcsolatos döntéseknél javaslattételi jog, minden egyéb, a bizottság által tárgyalt 
előterjesztés esetében tanácskozási jog illeti meg. 

 
2.§ 

 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2011. november 24. 

 
 
 dr. Vaskó Ernő        Polics József   
címzetes főjegyző      polgármester 
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