
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. október 22-én 

tartandó alakuló ülésére 
 

Az előterjesztés tárgya:  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 szóló rendelet elfogadása 

 

 

Iktatószám: 1085 /2014.                     Melléklet: 1 db 

 

A napirend előterjesztője: Polics József  polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Niedermayer Éva ügyintéző 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívott: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az 

azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló rendeletét. 

 

Az előző ciklusban a képviselő-testület 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletével alkotta 

meg szervezeti és működési szabályzatát, mely az azóta eltelt időszakban számos 

módosításon esett át.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásának napján hatályát 

vesztették a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény még hatályban lévő 

rendelkezései, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 

és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV., továbbá a helyi 

önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény. 

Ezen jogszabályi rendelkezések az Mötv-be kerültek beépítésre. Az SZMSZ több helyen 

tartalmazott utalásokat a most hatályukat vesztett jogszabályokra, így ezek átvezetéséről 

gondoskodni kellett. 

A megalkotása óta eltelt három évben bekövetkezett nagy számú módosítás és a most 

átvezetésre kerülő változások jogalkalmazási szempontból új szervezeti és működési 

szabályzat elfogadását indokolták azzal, hogy a normatív rendelkezések tartalmában nem 

következett be érdemi változás. 

Az alábbiakban azonban célszerűnek tartom áttekinteni – a jogszabályra történő 

hivatkozásoktól eltekintve – a tartalmi változásokat: 

 

1. Pontosításra került a képviselő-testület alakuló ülésének napirendjére vonatkozó 

szabályozás, 

2. a 2011-ben elfogadott SZMSZ eredeti normaszövegével döntött úgy a képviselő-

testület, hogy minden év március 31-ig munkatervben rögzíti az adott év képviselő-

testületi üléseinek időpontját és a tárgyalni tervezett napirendeket. A gyakorlati 

tapasztalatok azt mutatták, hogy – egyrészt a napjainkban jellemző jogalkotási 

folyamatok, másrészt és főként a pályázati rendszer sok módosulása, 

kiszámíthatatlansága miatt – egy hosszú távra előre tekintő munkaterv tarthatatlan, sőt 

tervezhetetlen. Így javaslom ennek a rendelkezésnek a hatályon kívül helyezését. 

3. Célszerűnek tartom deklarálni a szervezeti és működési szabályzatban, hogy – 

tekintve, hogy a polgármesteri tisztség főállásban kerül betöltésre – a képviselő-

testület a polgármester helyettesítésére főállású alpolgármestert választ. 

4. A most elfogadásra javasolt rendelettervezet pusztán a településrészi önkormányzatok 

megalakításának lehetőségét, valamint működésük szabályait rögzíti, a településrészi 

önkormányzatok létrehozásáról és személyi összetételükről jelenleg folynak az 

egyeztetések, azok egy későbbi képviselő-testületi ülésen elfogadásra kerülő 

rendeletmódosítással kerülnek beépítésre a szervezeti és működési szabályzatba. 

5. A jelen előterjesztéshez csatolt rendelettervezet 1. számú mellékleteként csatolt, a 

bizottságokra átruházott hatásköröket tartalmazó jegyzék már az alábbiakban javasolt 

bizottsági struktúrára vonatkozóan tartalmazza a bizottsági hatásköröket. Ezzel 

egyidejűleg szükségessé válik a képviselő-testület rendeleteinek e szempont szerinti 

felülvizsgálata, amennyiben tartalmaznak a most elfogadásra kerülő hatásköri 

besorolástól eltérő szabályozást, azok átvezetéséről gondoskodni kell. 



6. A rendelet II. számú függelékében az önkormányzat kötelező és önként vállalt 

feladatai ellátásának módját tartalmazó táblázati oszlopban átvezetésre kerültek az 

elmúlt időszakban bekövetkezett névváltozások. 

 

Az elmúlt ciklus gyakorlati tapasztalatai alapján szükségesnek tartom egy kis létszámú, 

operatív bizottság létrehozását, mely – a hatáskörébe utalt jogi és ügyrendi feladatok 

ellátásán túl – ellátná a nagy számú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások 

lefolytatásához kapcsolódó feladatokat is. 

 

Mindezekre figyelemmel a képviselő-testület bizottságaira, azok megnevezésére, 

létszámára és személyi összetételére az alábbi javaslatot teszem: 

 

Egészségügyi és szociális bizottság     5 fő 
 

Elnök: Molnár Zoltánné 

Tagok: Dezső Károly 

 dr. György Zóra 

Kültagok: Orsós Ferenc 

 Kovács István 
 

Gazdasági, 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 

Kültagok: Király Istvánné 

 Pista József 
 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság    5 fő
 
 

 

Elnök: Hegedüs Norbert 

Tagok: Pálfi László 

 dr. Barbarics Ildikó 

Kültagok: Ordas Ivett 

 Németh Zoltán 

 

Jogi és közbeszerzési bizottság 

 

Elnök: dr. Makra István Edéné 

Tag: Szarka Elemér József 

Kültag: Jeney Kornélia 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat és a rendelettervezet 

elfogadását! 

 

Tekintettel arra, hogy a most elfogadásra kerülő szervezeti és működési szabályzat 

normatív része a korábban hatályoshoz képest lényegi változást nem tartalmaz, az 

előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról 

szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő testület bizottságait, azok megnevezését, létszámát és személyi 

összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Egészségügyi és szociális bizottság     5 fő 
 

Elnök: Molnár Zoltánné 

Tagok: Dezső Károly 

 dr. György Zóra 

Kültagok: Orsós Ferenc 

 Kovács István 
 

Gazdasági, 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 

Kültagok: Király Istvánné 

 Pista József 
 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság    5 fő
 
 

 

Elnök: Hegedüs Norbert 

Tagok: Pálfi László 

 dr. Barbarics Ildikó 

Kültagok: Ordas Ivett 

 Németh Zoltán 

 

 

 



Jogi és közbeszerzési bizottság 

 

Elnök: dr. Makra István Edéné 

Tag: Szarka Elemér József 

Kültag: Jeney Kornélia 

 

 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntését a szervezeti és működési 

szabályzat VI. számú függelékén vezettesse át. 

 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a képviselő-testület rendeleteit abból a 

szempontból, hogy tartalmaznak-e a most elfogadásra kerülő szervezeti és 

működési szabályzat hatásköri besorolásától eltérő szabályozást. Amennyiben 

igen, a rendeletmódosítási javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: azonnal, illetve a 3. határozati pont vonatkozásában a 2015. januári rendes 

  képviselő-testületi ülés 

Felelős: dr. Vaskó Ernő 

 

 

Komló, 2014. október 20. 

 

 

 

Polics Józssef 

polgármester 

 

 

 

 

 


