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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, melynek 32. § (1) 
bekezdésében úgy rendelkezett, hogy településrészi önkormányzat létrehozására az alakuló 
ülést követő 90 napon belül van lehetőség. 
 

Ezt követően a 2015. február 19-i ülésén a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló keretében tárgyalta a testület a településrészi önkormányzatok megalakításának 
kérdéskörét és döntött arról, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatában a településrészi önkormányzatok megalakítására rögzített határidőt 2015. 
május 31. napjáig meghosszabbítja. 
 

Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határidő meghosszabbításának indoka az 
volt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
jelenleg hatályos rendelkezései szerint „A képviselő-testület - szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak szerint - valamely településrész sajátos érdekeinek 
képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési 
képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból… A 
részönkormányzat szervezetére, működésére és tagjaira … a bizottságokra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.” Ezen rendelkezésekből az következik, hogy jelenleg a 
részönkormányzatok testületeire is alkalmazni kell az önkormányzati törvény 58. § (1) 
bekezdésének azon rendelkezését, hogy: „A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított 
- tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a 
bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.” (Az önkormányzati törvény egyéb 
rendelkezéseiből levezethető, hogy az alpolgármester sem.) 
Az Országgyűlés elé azonban 2014. december 8-án benyújtásra került egy, a településrészi 
érdekek fokozottabb érvényesítéséről szóló törvénymódosító javaslat, mely a képviselő-
testület hatáskörébe utalná a részönkormányzatok testületei tagjainak megválasztását – a 
jelenlegi kötött szabályozás megváltoztatásával. A módosító javaslat megszüntette volna a 
képviselő-testület bizottságaira vonatkozó háttérszabályozás alkalmazását a településrészi 
önkormányzatok tagjaira vonatkozóan, azaz nem kellett volna többségben lenniük a 
megválasztott települési képviselőknek a településrészen élő választópolgár tagok rovására. 
 

A törvényjavaslat tárgysorozatba vétele időközben elutasításra került, így továbbra is az 
önkormányzati törvény jelenleg hatályos, fent idézett szabályozása szerint kell eljárni a 
településrészi önkormányzatok megalakítása során. 
 

A május 7-i ülésén a Képviselő-testület a határidő ismételt meghosszabbításáról döntött annak 
érdekében, hogy a törvényi szabályozásnak megfelelő, azonban a településrészi érdekeket 
fokozottan szem előtt tartó szabályozás kerüljön kialakításra a településrészi önkormányzatok 
megalakítására vonatkozóan. A 48/2015. (V.7.) határozatában a képviselő-testület utasította a 
címzetes főjegyzőt, hogy a településrészi önkormányzatok megalakítására vonatkozó 
keretszabályokat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatába építse be, az erre 
vonatkozó rendeletmódosító javaslatát a szeptemberi rendes képviselő-testületi ülésre 
terjessze elő. 
 

Miután a jelenlegi törvényszöveg változatlanul úgy rendelkezik, hogy a településrészi 
önkormányzatok elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az 
önkormányzati képviselők közül kell választani, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, 



hogy olyan szabályozást alakítson ki, mely szerint a településrészi önkormányzatok három 
főből állnak, melyeknek elnöke és egy tagja települési képviselő, egy tagja pedig a 
településrész választópolgárai közül kerül megválasztásra. A településrészi érdekek fokozott 
érvényesítése érdekében javaslom a szabályozásba beépíteni, hogy a településrészi 
önkormányzat testületének valamennyi ülésére állandó tanácskozási joggal kerüljön 
megválasztásra a településrész további két választópolgára. A nem képviselő tag és a 
tanácskozási joggal meghívott választópolgárok személyére a településrészen lakó 
választópolgárok tehessenek javaslatot lakossági fórum keretében, az ily módon összeálló 
településrészi önkormányzatok megválasztását delegáljuk a képviselő-testület hatáskörébe. 
 

További módosításként javaslom, hogy – arra való tekintettel, hogy a korábbi ciklusban már 
működött részönkormányzat a településrészen – kerüljön be a szabályozásba a körtvélyesi 
részönkormányzat megalakításának lehetősége is. 
 
A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága 2015. június 16-án kelt végzésében 
jelezte, hogy eltérés mutatkozik a törzskönyvi nyilvántartásban és a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt adatok között, továbbá, hogy szükséges 
feltüntetni az önkormányzat székhelyétől elkülönült helyen végzett tevékenység – konkrétan a 
védőnői szolgálat – telephelyét. Fentiek módosításának határidejeként a soron következő 
rendes képviselő-testületi ülést jelölte meg. Az erre vonatkozó módosító javaslat is a jelen 
előterjesztéshez csatolt rendelettervezeten került átvezetésre. 
 

Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági javaslat figyelembevételével a 
határozati javaslatot és az 1. számú mellékletként csatolt rendelettervezetet szíveskedjen 
elfogadni! 
 
Hatá roza t i  j avas la t :  
 

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési, bizottság 
véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a „képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1) A képviselő-testület a településrészi önkormányzatok megválasztásának határidejét a 
2015. évre vonatkozóan a 2015. évi októberi rendes képviselő-testületi ülés 
időpontjában határozza meg. 
 

2) Felkéri a polgármestert, hogy vegyen részt a településrészeken megszervezett 
lakossági fórumokon és a Képviselő-testület Hivatalának településrészi önkormányzati 
összekötői közreműködésével bonyolítsa le a településrészi önkormányzatok nem 
képviselő tagja és az állandó tanácskozási joggal meghívott választópolgárok 
jelölésére vonatkozó eljárásokat. 

 
Határid ő: a képviselő-testület 2015. októberi rendes ülése 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2015. augusztus 27. 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 16/2014. (X.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

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

1.§ 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
SZMSZ) § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1.§ 
 
(1) Az önkormányzat megnevezése: 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Telephelye: 7300 Komló, Kossuth L. u. 103.” 
 

 

2. § 
 

Az SZMSZ 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„32. § 
 

(1) A képviselő-testület a településrész lakóinak kezdeményezésére – kizárólag a 
településrészt érintő ügyekben – önkormányzati jogokat adhat, és településrészi 
önkormányzatot hozhat létre az alakuló ülést követő 90 napon belül az alábbi – 
korábban önálló, vagy korábban már részönkormányzattal rendelkező – település vagy 
településrész sajátos érdekeinek képviseletére: 

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

 
(2) 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. 
 



(3) A településrészi önkormányzat testületének valamennyi ülésére állandó tanácskozási 
joggal meg kell hívni a településrész további két, a képviselő-testület által 
megválasztott választópolgárát. 
 

(4) 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. 
 

(5) A településrészi önkormányzatokat a hatósági ügyeket kivéve – kizárólag a városrészt 
érintő kérdésekben – véleményezési jog illeti meg az alábbi ügyekben: 

 
a) településrendezés, településfejlesztés, 
b) helyi közutak és közterületek fenntartása, 
c) településtisztaság, 
d) helyi közbiztonság, 
e) településrészi közterületek, intézmények elnevezése, 
f) helyi energiaszolgáltatás és tűzvédelem, 
g) az épített és természeti környezet védelme, 
h) közlekedés, 
i) a részönkormányzat területén lévő önkormányzati ingatlan hasznosítása. 

 
(6) A képviselő-testület éves költségvetésében határozza meg a településrészi 

önkormányzatoknak átengedett anyagi eszközök nagyságát. A településrészi 
önkormányzat elnöke minden év februári rendes testületi ülésen beszámol a 
pénzeszközökkel való gazdálkodásról. 
 

(7) A településrészi önkormányzat munkájának személyi és adminisztratív teendőit a 
képviselő-testület hivatala látja el. 
 

(8) A polgármester felfüggesztheti a településrészi önkormányzat testülete döntésének 
végrehajtását, ha az ellentétes a települési képviselő-testület határozatával, vagy sérti 
az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület soron 
következő ülésén határoz. 
 

(9) A településrészi önkormányzat működési szabályait maga állapítja meg, egyebekben 
tevékenységükre értelemszerűen az e rendeletben foglaltak az irányadók. 
 

(10) A megalakult településrészi önkormányzatok felsorolását és tagjaik névsorát a X. 
számú függelék tartalmazza.” 

 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2015. szeptember 10. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 


