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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. február 20-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   A nappali tagozaton tanulmányokat folytató 

orvostanhallgatók támogatásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
Iktatószám:                          2303/2020.   
 
Melléklet:                                   1. sz. rendelettervezet 

 
A napirend előterjesztője:          dr. Barbarics Ildikó bizottsági elnök 
 
Az előterjesztést készítette:       Plangár-Végh Edina ügyintéző 
                                                    
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Humán bizottság  SZMSZ. 1. melléklet I./C.) 6. pont 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  SZMSZ. 1. melléklet III./C.) 4. pont 
 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: - 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.5.) sz. 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) elfogadása eredményeként a polgármesterre 
átruházott hatáskörök módosultak.  
A korábban polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyek jelentős része a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság hatáskörébe került delegálásra.  
Ezen változásokhoz igazodva az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára került sor, annak 
érdekében, hogy az SZMSZ és a rendeletek egymással összhangban legyenek.  
  
A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról szóló 14/2018. 
(VI.21.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alábbi módosítása szükséges.  
A fent leírt SZMSZ módosítás következtében a Rendelet 6. § (7) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul:  
 „A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által átruházott hatáskörben, a jelen Rendeletben meghatározottak alapján dönt a 
nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról. A döntésről a 
pályázót értesíteni kell.” 
 
Az SZMSZ-ben történt változásokra figyelemmel a Rendelet 9. § (3) bekezdésében valamint a 
Rendelet 9. § (5) bekezdésében szereplő „Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság” 
szövegrészt „Humán bizottság” szövegrészre szükséges módosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények figyelembevételével 
döntsön a rendelettervezetről! 
 
Jelen előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 
 
Komló, 2020. január 31.  
 
 
   dr. Barbarics Ildikó elnök 
 Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
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1. számú melléklet                 rendelettervezet 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

…/2020. (… …) 
 ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

 
A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról 

szóló 14/2018. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nappali tagozaton 
tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról szóló 14/2018. (VI.21.) sz. 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (7) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben, a jelen Rendeletben meghatározottak 
alapján dönt a nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók 
támogatásáról. A döntésről a pályázót értesíteni kell.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 9. § (3) bekezdésében „Az Oktatási, ifjúsági és sport bizottság” szövegrész 
helyébe „A Humán bizottság” szöveg lép. 
 

3. § 
 
A Rendelet 9. § (4) bekezdésében „Az Oktatási, ifjúsági és sport bizottság” szövegrész 
helyébe „A Humán bizottság” szöveg lép. 
 

4. § 
 

Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
Komló, 2020. február 20.     
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 


