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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet legutóbbi, a 2017. 
február 2-i ülésen jóváhagyott módosítása óta újabb változások átvezetése vált szükségessé. 
 
A képviselő-testület a korábbi évek gyakorlatától eltérően, a Baranya Megyei Önkormányzat 
közgyűlési rendjéhez igazodva fogadta el az SZMSZ képviselő-testület működésére vonatkozó 
azon rendelkezését, miszerint a rendes ülés időpontjának főszabályként minden hónap első 
csütörtökét határozta meg, a korábban bevett minden hónap utolsó csütörtökén tartott ülés helyett. 
A gyakorlat alapján megállapítható azonban, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat viszonylag 
kevés számú közgyűlést tart, mellyel a képviselő-testületi ülés időpontja egybeeshet, illetve ezen 
túlmenően a felmerülő önkormányzati ügyek általánosságban is indokolják a régi szabály 
gyakorlatba történő visszaültetését, így az SZMSZ ez irányú módosítását. Javaslom tehát, hogy az 
SZMSZ 8. § (5) bekezdésében a minden hónap első csütörtökén tartandó rendes ülés időpontját, 
minden hónap utolsó csütörtökére módosítsuk. Amennyiben a képviselő-testület ülése a Baranya 
Megyei Közgyűlés ülésével egy időpontra esik, úgy az SZMSZ vonatkozó rendelkezése szerint, 
előzetes tájékoztatás alapján a főszabálytól eltérő időpontra is összehívható az ülés. 
 
Fentieken túl dr. Baracsi Viktória városi főépítész jelezte, hogy a megváltozott jogszabályi 
környezet miatt az SZMSZ IX. sz. függelékét képező, a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerség rend módosítása vált szükségessé. A partnerek 
tájékoztatásának módja és eszközeinek köre a lakossági fórum tartásával bővült, így ezzel 
szükséges kiegészíteni a partnerség rendjét. 
 
A Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat nem képviselő tagja Jurátovics Attila 
lakcímváltozás miatt benyújtotta 2017. április 7. napján kelt tagi tisztségéről való lemondó 
nyilatkozatát. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) rendelkezései szerint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározottak szerint valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi 
önkormányzatot hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő 
választópolgárokból.  
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 32. §-a rendelkezik a részönkormányzatok működéséről, mely 
szerint: 
 
„(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.” 
 
Tekintettel arra, hogy a településrészi önkormányzat 2015. évi megalakulásakor a 
választópolgárok általi jelelő eljárást lefolytattuk, és a szükséges lakossági fórumot megtartottuk, 
javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy e rendkívüli helyzetben a részönkormányzat 
működésének biztosítása érdekében az akkori eredményeket előhívva döntsön a lemondott tag 
helyére új szavazati joggal rendelkező tag választásáról. A 2015. évi adatok szerint a második 



legtöbb jelölő szavazatot Ágotai Zoltánné kapta, aki jelenleg a részönkormányzat ülésein állandó 
tanácskozási joggal vesz részt.  
 
Amennyiben Ágotai Zoltánné a településrészi önkormányzat szavazati joggal rendelkező tagjává 
válik, helyére állandó tanácskozási joggal további egy fő meghívása válik indokolttá. Az SZMSZ 
hivatkozott rendelkezése szerint a tanácskozási joggal meghívott választópolgár személyére a 
településrészen lakó választópolgárok tesznek javaslatot lakossági fórum keretében. Javaslom a 
Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a részönkormányzat elnökét arra, hogy a szükséges 
lakossági fórum tartásának előkészítéséről gondoskodjon. 
 
A településrészi önkormányzatok személyi összetételében történő változás miatt szükségessé 
válik az SZMSZ X. sz. függelékének módosítása. 
 
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 határozati javaslatot, 
valamint a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék!  
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében – a Jogi 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének és javaslatának figyelembevétele mellett – 
megtárgyalta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi Jurátovics Attilának a Zobákpuszta-Gesztenyés 
településrészi önkormányzat tagi tisztsége vonatkozó 2017. április 7. napján kelt lemondó 
nyilatkozatát. Megköszöni a részönkormányzat tagjaként eddigi végzett munkáját. 
 

2. A képviselő-testület a Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat szavazati 
joggal rendelkező tagjává választja Ágotai Zoltánné 7300 Komló, Zobákpuszta 19. szám 
alatti lakos választópolgárt. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat 
elnökét, hogy az SZMSZ 32. § alapján lakossági fórum keretében biztosítson lehetőséget a 
településrészen lakó választópolgárok részére, hogy a tanácskozási joggal meghívott 
választópolgár személyére javaslatot tegyenek. 

 
 

Határid ő:  2017. június 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Pálfi László településrészi önkormányzat elnöke   

 
Komló, 2017. április 20. 
 
 
 
 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) 8. §-a a következő (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A képviselő-testület fő szabályként – január, július és augusztus hó kivételével – minden 
hónap utolsó csütörtöki napján, du. 15 órai kezdettel rendes ülést tart. A polgármester 
kezdeményezésére, indokolt esetben (pl. ünnep, vezető tisztségviselők elfoglaltsága, Baranya 
Megyei Önkormányzat közgyűlése stb.) a képviselő-testület rendes ülése ettől eltérő időpontra 
is összehívható. Erről az ülés meghívójának kiküldése előtt a képviselő-testület hivatala rövid 
úton tájékoztatni köteles a képviselőket. 

2. § 
 

Az SZMSZ IX. sz. függeléke helyébe az I. sz. függelék szerinti függelék lép: 
 
 

3. § 
 
Az SZMSZ X. sz. függeléke helyébe az II. sz. függelék szerinti függelék lép: 

 
4. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, _______________. 
 
 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 



I. sz. függelék a …/2017. (... ...) önkormányzati rendelethez 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL  ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL 

ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉG RENDJE 
A partnerség rendje az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési döntések 
meghozatalának társadalmi egyeztetését foglalja keretekbe. Tartalmazza a vélemények 
bekérésének, megválaszolásának, nyilvántartásának menetét a különböző típusú eljárások 
során. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29. továbbá 29/A.§-a 
alapján településfejlesztéssel, településrendezéssel a kézikönyvvel és a településképi 
rendelettel összefüggő partnerségének rendjét az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-
testület: 
I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre 

1. A város teljes lakossága. 

2. A város területén működő civil szervezetek. 

3.  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési 
eljárásába bejelentkező szervezetek. 

4. Engedélyező - építésügyi - hivatal 

5. Érintettség esetén a város területén működő vízgazdálkodási társulatok. 

6. Érintettség esetén az országos közutak kezelője. 

 
II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 

1. A tájékoztatás és észrevételezés módja 

a) elektronikusan; 

b) postai úton; 

c) lakossági fórumon. 

2. A tájékoztatás és észrevételezés helye 

a) Az önkormányzat a honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerség keretében 
zajló társadalmi egyeztetéseknek. 

b) A partnerség keretében a polgármester az értelmezéshez szükséges tartalmú 
tájékoztatást tölt fel az a) pont szerinti tárhelyre melynek megjelenéséről 
felhívást tesz közzé a helyi internetes médiában (www.komlo.hu) és a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. 

c)  A b) pont szerinti tájékoztatás anyaga a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélszolgálatán papír alapon is hozzáférhető.  

d)  A tájékoztatási anyagot legalább 15 napig közzé kell tenni. 

e)  Az I. pontokban foglalt partnereket a polgármester bevonja a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a 



településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 
szerinti kötelező egyeztetési eljárásba, ennek keretében töltenek be partnerségi 
szerepet. 

f)  A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a meghatározott határidőig írásos 
észrevételt tehetnek. Levelüket személyesen a Hivatal titkárságán adhatják át, 
ill. postai úton is megküldhetik a 7300 Komló, Városház tér 3. címre, vagy 
elektronikus levélben továbbíthatják a polghiv@komlo.hu e-mail címre. 

g) A lakossági fórumon történő tájékoztatás a helyben szokásos módon a 
Rendelet 29/A. §. (4) bekezdésében rögzített szabályok szerint történik. 

3. Az észrevételek kezelése 

a) A beérkezett észrevételeket a Hivatal Főépítész irodája  által papír alapon 
tároltatja az eljárás végéig.  (A levelek iktatása és nyilvántartása a helyben 
szokásos módon történik.) 

b) A beérkezett észrevételeket a véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel 
egyeztetve írásban értékeli, az értékelés papír alapon a Hivatal Főépítész 
irodáján elérhető. 

c) A b) szerinti értékelés az ügy aktájában irattári archiválásra kerül. 

4. Az el nem fogadott észrevételek kezelése 

a) A 2. a) pont szerinti értékelésben szereplő el nem fogadott észrevételeket a 
véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel egyeztetve írásban 
megindokolja. Az indokolás papír alapon a Hivatal Főépítész irodáján elérhető. 

b) Az el nem fogadott észrevételek indoklása az ügy aktájában irattári 
archiválásra kerül. 

5. Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök 
nyilvánosságát biztosító intézkedések: 

a) Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési 
eszközök a II.1. a) pont szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatalban a jóváhagyás kihirdetését követő 10 napon 
belül hozzáférhetővé válnak. 

b) Az a) pontban szereplő intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé az 
önkormányzati honlap főoldalán és a hivatal hirdetőtábláján. 

III. A partnerség rendjének hatályossága 

1. Területi hatály:  Komló Város igazgatási területére készülő településfejlesztési 
dokumentumok és településrendezési eszközökre érvényes. 

2. Időbeni hatály: 2017. ………-tól visszavonásig érvényes. 
 
 



 
II. sz. függelék a …/2017. (... ...) önkormányzati rendelethez 

 
 

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE 
 
 
1) Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Pálfi László képviselő, 
 

Képviselő tagja: 
Hegedüs Norbert képviselő, 
 

Nem képviselő tagja:  
Ágotai Zoltánné 7300 Komló, Zobákpuszta 19. szám alatti lakos választópolgár, 
 

Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
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. 
  
 
 


