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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet legutóbbi, a 2017. 
április 28-i ülés történt módosítása óta újabb változások átvezetése vált szükségessé. 
 
A 2017. április 28-i ülésén a  Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat szavazati 
joggal rendelkező tagnak választotta Ágotai Zoltánné, aki azelőtt a részönkormányzat 
működésében tanácskozási joggal vett részt. A részönkormányzat tanácskozási joggal résztvevő 
meghívottak száma, így egy főre csökkent.   
 
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.” 
 
A részönkormányzat a 2017. június 19-én ülésével egyidejűleg közmeghallgatást is tartott. A 
településrészen lakó választópolgárok javaslata alapján a részönkormányzat Friesz Tímea Komló, 
Liliom u. 10. sz. alatti lakost javasolja tanácskozási joggal meghívni a részönkormányzat üléseire. 
A településrészi önkormányzatok személyi összetételében történő változás miatt szükségessé 
válik az SZMSZ X. sz. függelékének módosítása  
 
2017. július 1. napjától megváltozik az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság bizottsági 
összekötőjének személye. 
 
Az SZMSZ további módosítását indokolja, hogy a lakásrendelet márciusi módosítása miatt az 
eredményes próbaidő letelte után már nem kapnak határozatlan időre szóló lakásszerződést a 
szociális bérlők, hanem – bizonyos feltételek teljesítése setén – korlátlan számban újra létesíthető 
határozott idejű szerződéseket köthetnek a szociális bizottság döntése alapján. E szabályok 
megfelelő alkalmazásával dönt a szociális bizottság a korábban rendkívüli élethelyzet vagy 
szakember letelepítése kapcsán kiutalt lakásokkal kapcsolatban az ismételt határozott idejű 
lakásszerződésekről. 
Szintén márciusban megszűnt a rendkívüli élethelyzet alapján történő lakáskiutalás lehetősége, ezt 
ki kell emelni a polgármesterre és a szociális bizottságra átruházott hatáskörök közül. 
 
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 mellékelt 
rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék!  
 
Komló, 2017. június 22. 
 
 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.§ 
 

Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: SZMSZ) 1. mellékletének I/A/5. pontja. 
 

2. § 
 

Hatályát veszti az SZMSZ 2. mellékletének 16. pontja. 
 
 

3. § 
 
Az SZMSZ VI. sz. függelékében a „Végh Edina” szövegrész „Hermusz Ivett”-re módosul. 

 
4. § 

 
Az SZMSZ X. sz. függeléke helyébe az I. sz. függelék szerinti függelék lép. 
 

5. § 
 
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 
 

X. sz. függelék a 16/2014. (X. 27.) 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. szám alatti lakos választópolgár, 
Friesz Tímea 7300 Komló, Liliom u. 10. 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:  
Schalpha Anett 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: 
Dr. Makra István Edéné 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. 
 

 


