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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület szeptember 10-i ülésén tárgyalta a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletének a 
településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos módosítását és hozott döntést arról, 
hogy a településrészi önkormányzatok egy, nem képviselő tagjának, valamint az 
állandó tanácskozási joggal meghívott két választópolgár személyére a 
településrészeken megtartott lakossági fórumok keretében az adott településrészen 
lakó választópolgárok tegyenek javaslatot. 
 
111/2015. (IX.10.) határozatával a képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 
vegyen részt a településrészeken megszervezett lakossági fórumokon és a Képviselő-
testület Hivatalának településrészi önkormányzati összekötői közreműködésével 
bonyolítsa le ezen jelölési eljárásokat. A határozat végrehajtásának határidejét a 
testület az októberi rendes képviselő-testületi ülés időpontjában határozta meg. 
 
A lakossági fórumok az érintett településrészeken rendben lezajlottak, az ott élő 
választópolgároknak ezúton is köszönöm az aktív részvételt.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a résztvevők az alábbiakban 
részletezettek szerint élhettek javaslattételi jogukkal: 
Legfeljebb 6 választópolgárt jelöltek a lakossági fórum résztvevői a 
részönkormányzatokba. Amennyiben az érintettek vállalták a jelölést, az előre 
elkészített biankó szavazólapokra azonos sorrendben feltüntetésre került a jelöltek 
neve, akik közül a nevük előtt lévő körbe tett X vagy + jellel legfeljebb három jelöltre 
szavazhattak a jelenlévők, akik közül legtöbb szavazatot kapott jelöltet a 
részönkormányzat tagjának, a következő kettő legtöbb szavazatot elért jelöltet pedig az 
állandó tanácskozási joggal meghívott választópolgárnak javaslom megválasztani. 
 
A településrészi önkormányzatok elnökére szintén az alábbi határozati javaslatban, 
képviselő tagjára pedig a képviselő-testület ülésén szóban teszek indítványt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével fogadja el az 
alábbi határozati javaslatot! 
 
 
 

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

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a 
„Településrészi önkormányzatok megválasztása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

I. A képviselő-testület a településrészi önkormányzatok összetételét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 



 
1) Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat 
Elnöke:  
Pálfi László képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
 ______________________________  képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Jurátovics Attila 7300 Komló, Zobáki út 16. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Ágotai Zoltánné 7300 Komló, Zobákpuszta 19. szám alatti lakos választópolgár, 
Folkner Tímea 7300 Komló, Gyöngyvirág u. 6. név, szám alatti lakos választópolgár, 
 

2) Kisbattyán településrészi önkormányzat 
Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
 ______________________________  képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Horváth Erika 7300 Komló, Kisbattyán 6. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Majoros József 7300 Komló, Kisbattyán 10. szám alatti lakos választópolgár, 
Rick József 7300 Komló, Kisbattyán 31. szám alatti lakos választópolgár, 
 

3) Mecsekjánosi településrészi önkormányzat 
Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
 ______________________________  képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Siposné Gombos Gabriella 7305 Komló, Jánosi Fő u. 1/A. szám alatti lakos 
választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Tuboly Imréné 7305 Komló, Iskola u. 95. szám alatti lakos választópolgár, 



Szalainé Märcz Mónika 7305 Komló, Jánosi Fő u. 13. szám alatti lakos 
választópolgár, 

 
4) Mecsekfalu településrészi önkormányzat 
Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
 ______________________________  képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Tamás Norbert 7300 Komló, Mecsekfalu 52/A. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Himer Zoltán 7300 Komló, Mecsekfalu 26. szám alatti lakos választópolgár, 
Pelyhe András 7300 Komló, Mecsekfalu 25/G. szám alatti lakos választópolgár, 
 
5) Sikonda településrészi önkormányzat 
Elnöke:  
Dr. Makra István Edéné képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
 ______________________________  képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Wágnerné Purt Gordána 7300 Komló, Sikondai út 9. szám alatti lakos 
választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Szabó Nikoletta 7300 Komló, Fürj köz 12. szám alatti lakos választópolgár, 
Bauer Jánosné 7300 Komló, Erdei út 28/A. szám alatti lakos választópolgár, 
 
6) Körtvélyes településrészi önkormányzat 
Elnöke:  
Gerencsér Ágnes képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
 ______________________________  képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Seres Józsefné 7300 Komló, Cserma u. 14. szám alatti lakos választópolgár, 
 



Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Hosnyánszkiné Horváth Enikő 7300 Komló, Cserma u. 5. szám alatti lakos 
választópolgár, 
Bien-Marton Ramóna 7300 Komló, Cserma u. 3. szám alatti lakos választópolgár. 
 
 

II. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a településrészi önkormányzatok 
összetételét az SZMSZ X. számú függelékeként csatolja. 

 
Határid ő: Azonnal  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   
 
K o m l ó, 2015. szeptember 30. 
 

Polics József 
polgármester 


