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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Tisztelt Képviselő-testület az alakuló ülésén alkotta meg a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletét, létrehozta 
bizottságait, döntött azok elnevezéséről és 128/2014. (X.22.) számú határozatában utasított, 
hogy vizsgáljam 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 
terjesszem a képviselő-testület elé. 
 
A rendeletek felülvizsgálata megtörtént, az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt 
rendelettervezetben nevesített jogszabályaink módosítására van szükség. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy – a későbbiekben hasonló okok miatt 
szükségessé váló módosítások elkerülése érdekében – az egyes rendeletekben a „képviselő-
testület illetékes bizottsága” szerepeljen a hatáskör címzettjeként és a konkrét hatáskör-
átruházást a szervezeti és működési szabályzat soron következő módosítása során vezettesse 
át annak 1. számú mellékletén. 
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelettervezetet szíveskedjen 
elfogadni! 
 
 
Komló, 2015. január 9. 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
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EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKNEK HATÁSKÖRÖK 
MEGVÁLTOZÁSA MIATT SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1.§ 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
a) az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

12/1994. (V.12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésében a „pénzügyi 
bizottság”, a rendelet melléklete 1/A. § (1) bekezdésében a „gazdasági, vállalkozási és 
tulajdonosi bizottsága”, (2) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében, a 7/A. § (1)-(3) és 
(5) bekezdésében a „gazdasági, vállalkozási és tulajdonosi bizottság” szövegrész 
helyébe, 

b) a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 3/2003. (II.1.) önkormányzati rendelete 
4. § (1) és (2) bekezdésében a „Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe, 

c) az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) 
önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális 
Bizottság” szövegrész helyébe, 

d) a lakáscélú támogatásokról szóló 18/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelete 7. § (4) 
bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész helyébe, 

e) a közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelete 11. § (2) 
bekezdésében a „Gazdasági és településfejlesztési bizottság” szövegrész helyébe  

a „képviselő-testület illetékes bizottsága” szöveg lép. 
 
 

2. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő 
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 12/1994. (V.12.) önkormányzati rendelete 9. § 
(1) bekezdésében a „pénzügyi bizottságot” szövegrész helyébe a „képviselő-testület illetékes 
bizottságát” szöveg lép. 
 
 

3. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntetések adományozásáról 
szóló 13/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi és 
Ellenőrzési Bizottsághoz” szövegrész helyébe a „képviselő-testület illetékes bizottságához” 
szöveg lép. 

 



4. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településrész-, a közterület-elnevezés 
és a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről 
szóló 13/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság, a Gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint az Oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sportbizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület illetékes 
bizottságai” szöveg lép. 
 
 

5. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyek megtartása érdekében 
nyújtható bérleti díjkedvezményekről szóló 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete 9. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A bérleti díjkedvezményekkel kapcsolatos kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatáskörét 
a Képviselő-testület átruházza illetékes bizottságára (a továbbiakban: bizottság). Amennyiben 
a kérelemben foglaltak megfelelnek a rendeletben meghatározott feltételeknek, a polgármester 
a kérelmet a bizottság elé terjeszti elbírálásra.” 
 

6. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2015. február 19. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 


