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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 74. § (1). bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. Az alpolgármester lehet főállású vagy 
társadalmi megbízatású. 
 

I.  
 
Az Mötv. 80. § rögzíti, hogy a főállású alpolgármester illetményét a képviselő-testület a 
polgármester illetményének 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg, melyhez havonta a 
megállapított összeg 15%-ának megfelelő költségtérítés jár. Az Mötv. alapján a Képviselő-testület 
127/2014. (X. 22.) számú határozatában Bareithné Benke Nikolettet főállású alpolgármesterré 
választotta és illetményét a polgármester illetményének 80,1 %-a szerinti, 420.000 Ft összegben 
állapította meg.  
 
Az Mötv. módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény módosította a polgármester 
illetményére irányadó szabályokat, és 2017. január 1. napjával mértékének alapjaként – a 
helyettes államtitkár illetménye helyett – az államtitkár illetményét határozta meg. A polgármester 
illetménye tehát a törvény erejénél fogva megváltozott, így erről a Tisztelt Képviselő-testületnek 
külön döntést nem kell hoznia.  
 
Tekintettel arra, hogy az alpolgármesteri illetmény számításának alapja a polgármester illetménye, 
annak változásával egyidejűleg a Tisztelt Képviselő-testületnek ismét döntenie szükséges az 
alpolgármester illetményének összegéről. A főállású alpolgármester illetményét a képviselő-
testület továbbra is a polgármester illetményének 70-90 %-a, azaz 488.613 Ft és 628.217 Ft 
közötti összegben állapítja meg. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
16/2014. (X. 27.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. sz. melléklet V/B. 2. 
pontja kimondja, hogy a polgármester és az alpolgármester juttatásaira vonatkozó javaslat 
előterjesztésére kizárólag a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság jogosult. A főállású 
alpolgármester illetményére vonatkozó, bizottság által előterjesztett javaslatot a képviselő-testület 
ülésén szóban ismertetem. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megváltozott jogszabályi előírásnak való 
megfelelés érdekében, a törvény szerinti kötelező legalacsonyabb illetmény összegének –  a 
polgármesteri illetmény 70 %-a, azaz 488.613 Ft – megállapításáról 2017. január 1. napjától 
gondoskodtam.   
 

II.   
 
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, Bareithné Benke Nikolett alpolgármester 
asszony rövidesen anyai örömök elé néz. Alpolgármester asszony hozzám intézett levelében 
bejelentette, hogy várhatóan legkésőbb 2017. április 1. napjától az alpolgármesteri tisztségéből 
eredő feladatait határozott ideig – előre láthatóan a szüléstől számított 6 hónapon keresztül – nem 
tudja ellátni. Tervei szerint legkésőbb ez év vége előtt ismét munkába áll.   
 
Tekintettel arra, hogy állapotánál, élethelyzeténél fogva az alpolgármester főállású tisztségének 
ellátásában tartósan akadályoztatva lesz, indokoltnak tartom, hogy helyettesítésemre és munkám 
segítésére további egy fő alpolgármester megválasztásának lehetőségéről döntsön a Tisztelt 
Képviselő-testület.  Javaslom, hogy az új tisztség betöltésére kizárólag társadalmi megbízatás 
mellett legyen lehetőség.  



 
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester a főállású 
polgármester illetményének 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, míg a 
hivatkozott jogszabály 80.§ (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester részére 
tehát 314.110 Ft-ot meg nem haladó tiszteletdíjat állapíthat meg a képviselő-testület. A társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult.  
 
Tekintettel arra, hogy a főállású alpolgármester esetében nem lehet előre teljes bizonyossággal 
meghatározni, hogy tisztségéből eredő feladatait pontosan mikortól nem tudja ellátni, illetve arra, 
hogy a feladatatok mennyiségéből és összetettségéből fakadóan a feladatok átadása-átvétele 
hosszabb időt igényel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármestert 2017. február 10. napjával válassza meg.   
 
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az Mötv. rendelkezései nem biztosítanak 
lehetőséget, hogy a képviselő-testület alpolgármestert előre meghatározott határozott időre 
válasszon. A jelenleg kialakult helyzet azonban speciális, hiszen alapesetben a főállású 
alpolgármester minden alpolgármesteri teendőt egyedül is el tud látni. A polgármester 
helyettesítésére és segítésére kifejezetten a főállású alpolgármester akadályoztatásának idejére van 
szükség.  
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester személyére szóban, a képviselő-testület ülésén teszek 
javaslatot. Az SZMSZ korábban hivatkozott 1. sz. melléklet V/B. 2. pontja alapján a társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának összegére javaslatot kizárólag Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság jogosult előterjeszteni. A bizottság javaslatát a képviselő-testület ülésén 
szóban ismertetem. 
 
Az Mötv. 58. § (1) bekezdése kimondja, hogy nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a 
polgármester, a 79. § (2) bekezdés pedig rögzíti, hogy a polgármester jogállására vonatkozó 
szabályokat az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell. Tekintettel tehát arra, hogy 
mindezek alapján alpolgármester bizottság elnöke vagy tagja nem lehet, és a képviselő-testület 
tagjai mind ellátnak bizottsági tisztséget, a társadalmi megbízatású alpolgármester 
megválasztásával a bizottságok összetételének módosítása válik szükségessé.    
 
Az Mötv. 58. § (2) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a bizottság személyi 
összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja. Ugyanezen 
szakasz rögzíti, hogy a bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a 
felét az önkormányzati képviselők közül kell választani.  
 
Fentiekre tekintettel a bizottságok személyi összetételének változására a képviselő-testület ülésén 
teszek javaslatot. 
 
Az Mötv. 62. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a településrészi önkormányzat szervezetére, 
működésére és tagjaira a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Ez 
tehát azt jelenti, hogy amennyiben a megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester, 
képviselőként részönkormányzat testületének tagja vagy elnöke, a felmerülő összeférhetetlenség 
miatt részönkormányzati tisztségét a továbbiakban nem láthatja el. Ez esetben a képviselő-
testületnek – a polgármester javaslata alapján – szükséges a részönkormányzat személyi 
összetételéről is dönteni, figyelemmel arra a szabályra, hogy – a bizottság mintájára – a 



részönkormányzat elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az 
önkormányzati képviselők közül kell választani. 
 
Szükség esetén, fentiekre tekintettel a részönkormányzatok személyi összetételének változására a 
képviselő-testület ülésén teszek javaslatot. 
 

III.   
 
Az előterjesztés II. pontjában felvázolt szervezeti változást szükséges az SZMSZ-ben is rögzíteni. 
Az SZMSZ 36. §-a egy (4) bekezdéssel egészülne ki, melyben lefektetjük a társadalmi 
megbízatású alpolgármesteri tisztség létrehozásának alapját.  
 
Az SZMSZ módosításának előkészítésével egyidejűleg, felülvizsgáltuk az SZMSZ más tartalmi 
egységeit is, és további változások átvezetését látom indokoltnak. 
 
Figyelemmel arra, hogy a szemétszállítási díjtámogatás megszűnt, a Szociális és egészségügyi 
bizottság átruházott döntési hatáskörei közül a „Települési szemétszállítási díjtámogatásokról 
szóló döntés” – SZMSZ 1. számú melléklet I/A.) 3. pont – hatályon kívül helyezése vált 
szükségessé. 
 
Jelen képviselő-testületi ülés alkalmával tárgyalt, a közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadásával összefüggésben az SZMSZ II. sz. mellékletben a 
polgármesterre átruházott hatáskörök, a polgármester egyéb feladatai körének bővítése szükséges. 
A polgármester hatáskörei a 37. sz. „Közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés 
módjáról szóló döntés” pontban megfogalmazott feladatkörrel egészülne ki. 
 
A településrészi önkormányzatok megalakulásakor az SZMSZ X. sz. függelékkel egészült ki, 
azonban az SZMSZ függelékeit összesítve tartalmazó 49. § (4) bekezdése nem követte le ezt a 
változást, így e § kiegészítő módosítása szükséges. 
 
Az előterjesztés II. részében részletesen kifejtett okok miatt, a társadalmi megbízatású 
alpolgármester megválasztásával az SZMSZ IV. sz. függelékében a bizottságok összetételének 
módosítása válik szükségessé.    
 
A bizottsági összekötők közül ketten is jelezték, hogy bizottsági tagok bizottsági ülés 
időpontjának módosítását kezdeményezték. Ennek alapján az SZMSZ IV. sz. függelékében az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság ülésének kezdési ideje 15.00 órára módosulna.  
 
Az SZMSZ VII. sz. „Az önkormányzati együttműködési és főbb társulási megállapodásai” 
függelékében a képviselő-testületi anyag kiküldéséig rendelkezésre álló információk alapján 
aktualizálásra kerülhet a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást 
jóváhagyó nemzetiségi önkormányzati határozatok száma.   
 
Az SZMSZ VIII. sz „Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek” függelékéből a Komló és Térsége 
Óvodái törlésre kerül. 
 
Az előterjesztés II. részében részletesen kifejtett okok miatt, a társadalmi megbízatású 
alpolgármester megválasztásával esetlegesen az SZMSZ X. sz. függelékében a 
részönkormányzatok összetételének módosítása válik szükségessé.    
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést – a Jogi ügyrendi és közbeszerzési 
véleményének és javaslatának figyelembevétele mellett – tárgyalja meg, és a rendelettervezet 
elfogadását, valamint a rendelet kihirdetését követően, az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen 
elfogadni úgy, hogy a 2. határozati pontról külön, titkos szavazással kell, hogy döntsön a 
képviselő-testület.  
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében – a Jogi 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének és javaslatának figyelembevétele mellett – 
megtárgyalta az alpolgármester megválasztásáról és illetményének megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

I.  
 

1. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 80. § (1) bekezdése alapján Bareithné Benke Nikolett főállású alpolgármester 
illetményét ________________________ Ft összegben állapítja meg 2017. __________ 
napjától. 
 

II.   
 

2. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) sz. önkormányzati rendelet 36. § (4) 
bekezdése alapján ____________________-t 2017. ____________ napjával társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré megválasztja. 

 
3. A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét 

______________________ Ft-ban állapítja meg. 
 

4. A képviselő-testület a 2017. ____________ napjával a _______________________ 
bizottság tagjának/elnökének _______________________.-t megválasztja. 
 

5. A képviselő-testület a 2017. ____________ napjával a _________________________ 
településrészi önkormányzat tagjának/elnökének ________________________-t 
megválasztja. 
 

III.   
 

6. Az SZMSZ VI. függeléke helyébe az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti függelék lép. 
 

7. Az SZMSZ VII. függeléke helyébe az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti függelék lép. 
 

8. Az SZMSZ VIII. függeléke helyébe az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti függelék lép. 
 

9. Az SZMSZ X. függeléke helyébe az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti függelék lép. 
 
Komló, 2017. január 26. 
 
 Polics József 
 polgármester 



1. sz. melléklet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2017. (… ...)  önkormányzati 

r e n d e l e t e  
 
 

 

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 d) 
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 rendeletének (a továbbiakban: 
SZMSZ) 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) A főállású alpolgármester tartós – 30 napot meghaladó – akadályoztatása esetén a 
képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.” 
 

2. § 
 

Az SZMSZ 49. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) E rendelethez az alábbi függelékek tartoznak: 
 

I.  A település története 
II.  Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzéke 
II/A. Az önkormányzat 724100. törzsszámához kapcsolódó szakfeladatok 

jegyzéke 
III.  A képviselő-testület döntéseinek előkészítéséről, az ezekkel kapcsolatos 

adminisztratív feladatokról, valamint a döntések végrehajtásának rendjéről 
szóló szabályzat 

IV.  A választókerületek beosztása 
V. Az önkormányzati képviselők névsora, képviselőcsoportok 
VI. A bizottságok létszáma, személyi összetétele, a bizottsági ülések rendje 
VII. Az önkormányzat együttműködési és főbb társulási megállapodásai 
VIII. Kimutatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére 

kötelezettekről és annak határidejéről 
IX. sz. A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerség 

rendje 
X.  A településrészi önkormányzatok összetétele” 

 
3. § 

 
Hatályát veszti az SZMSZ 1. melléklet I/A.) 3. alpontja. 



 
4. § 

Az SZMSZ 2. melléklete a következő 37. alponttal egészül ki: 
 

„Közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról szóló döntés.” 
 

5. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetésének napján …. óra … perckor lép hatályba. 
 
Komló, _______________. 
 
 
 
 
 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 
 



 
 

2. sz. melléklet 
A képviselő-testület döntése alapján módosítandó! 

VI. függelék 
 

BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE 
 
Szociális és egészségügyi bizottság     5 fő 
 

Elnök: Molnár Zoltánné 
Tagok: Dezső Károly 
 dr. György Zóra 
Kültagok: Orsós Ferenc 
 Kovács István 

 

Gazdasági és 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 
 Pista József 
Kültag: Kovács Balázs 
  

 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság     5 fő  
 

Elnök:  Hegedüs Norbert 
Tagok: Pálfi László 
 dr. Barbarics Ildikó 
Kültagok: Ordas Ivett 
 Németh Zoltán 
 
 
 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság    3 fő 
 

Elnök:  dr. Makra István Edéné 
Tag: Szarka Elemér József 
Kültag: Jeney Kornélia 



 
 

BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK RENDJE 
A testületi ülés hetében 

 
Bizottság Hely Összekötő 

Kedd 
14.45 óra 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
14,30 óra 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
15,30 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 

 
 
II. emeleti 
nagyterem 
II. emeleti 
tárgyaló 
Kisterem 

 
 
Szőke Attiláné 
 
Végh Edina 
 
Kovács Gyuláné 

Szerda 
15.00 óra 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
15.30 óra 
Szociális és egészségügyi Bizottság 

 
II. emeleti 
tárgyaló 
 
Kisterem 

 
Dánielné Árki 
Henrietta 
 
Hencz Jánosné 



3. sz. melléklet 
VII. függelék 

AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTM ŰKÖDÉSI ÉS FŐBB TÁRSULÁSI 
MEGÁLLAPODÁSAI 

 
 
 
 
Együttműködési megállapodásban 
érdekelt szerv 
 

 
Együttműködési megállapodás 
tárgya 

1.) Német Nemzetiségi Önkormányzat 
80/2016. (XII. 7.) 

költségvetés, tervezés, személyi-, tárgyi 
feltételek 

2.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
85/2012. (VI.21.) 

költségvetés, tervezés, személyi-, tárgyi 
feltételek 

3.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
40/2016 (XII. 1.) 

költségvetés, tervezés, személyi-, tárgyi 
feltételek 

6.) Pécs Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara 
1997. január 30. 

kamarai törvény végrehajtása 

7.) Baranya Megyei Kézműves Kamara 
1997. január 30. 

kamarai törvény végrehajtása 

8.) Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület Baranya Megyei 
Szervezete 
136/2009. (XI.5.) 

 
fogyasztóvédelem 
 

9.) Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
107/2004. (VI.24.) 

feladatellátás 



4. sz. melléklet 
VIII. függelék 

 

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek 
 

Kötelezett megnevezése Nyilatkozattétel gyakorisága 

Önkormányzati intézmények vezetői  
Gazdasági Ellátó Szervezet Évente 
Komló Városi Óvoda Kétévente 
Közösségek Háza 
Színház- és Hangversenyterem 

Kétévente 

József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény 

Kétévente 

Egyéb önkormányzati intézmények  

Városgondnokság Évente 

Gazdasági társaságok  

Fűtőerőmű Zrt. Kétévente 
Komló-Víz Kft. Kétévente 
Komlói Városgazdálkodási Zrt.  Kétévente 

Más közfeladatot ellátó személyek  

Önkormányzat könyvvizsgálója Kétévente 
Pénzügyi, és ellenőrzési bizottság; Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság külső 
tagjai  

Évente 

Szociális és egészségügyi; Gazdasági és 
településfejlesztési; Oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottságok külső tagjai 

Kétévente 

 
 



5. sz. melléklet 
A képviselő-testület döntése függvényében módosítandó! 

X. függelék 
 

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE 
 
 
1) Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Pálfi László képviselő, 
 

Képviselő tagja: 
Hegedüs Norbert 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: 
Dezső Károly 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: 
Szarka Elemér 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: 
Mink Ernő 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: 
dr. Barbarics Ildikó 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: 
Molnár Zoltánné 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. 
 
 


