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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 2019. december 5. napján megtartott alakuló ülésén megalkotta a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.5.) számú 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ), amely szabályzat jelentősen módosította 
az elmúlt ciklusban működő bizottsági struktúrát, valamint a polgármesterre átruházott 
képviselő-testületi hatásköröket. Ehhez igazodva szükségszerűen el kellett végezni 
valamennyi helyi jogszabály felülvizsgálatát annak érdekében, hogy azok az SZMSZ 
rendelkezéseivel összhangban legyenek.  
 
A mellékelt SZMSZ módosítás részletes indokolását a rendelettervezethez csatolt indokolás 
tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottság 
véleményének figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a rendelettervezet 
elfogadásáról! 
 
Komló, 2020. február 18. 
 
 
 

Polics József 
        polgármester  



Előterjesztés 1. sz. melléklete – rendelettervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2020. (... ...)  önkormányzati 

r e n d e l e t e  
 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 12/2019. (XII.5.) 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.§ 
 

A Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
SZMSZ) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Komló város kiemelt hivatalos ünnepe a Komlói Bányásznapok, mely évente a 
mindenkori rendezvénynaptárban közzétett, szeptember első vasárnapjával összefüggő 
időszakban megrendezésre kerülő ünnepélyes megemlékező, hagyományőrző és kulturális 
programsorozat.” 
 

2. § 
 

Az SZMSZ 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A képviselő-testület állandó bizottságain kívül munkacsoport (ideiglenes bizottság) 
létrehozását is elhatározhatja hatáskörébe tartozó ügy véleményezésére, javaslattétel céljából. 
E szervezet döntési hatáskörrel nem ruházható fel.” 
 

3.§  
 

Az SZMSZ VIII. fejezet helyébe a következő fejezet lép: „VIII. Városi rendezvények”. 
 

4. § 
 

Az SZMSZ 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A képviselő-testület minden naptári év elején rendezvény-naptárat fogad el. 

 
(2) Az önkormányzati rendezvény hivatalos szervezője és felelőse a Polgármester.  

 
5. § 

 
Az SZMSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
 
 



6. § 
 
Az SZMSZ 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

7. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2020. február 20. 
 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 



1. melléklet a …/2020. (... ...) önkormányzati rendelethez 
1. melléklet a 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez 

 

A BIZOTTSÁGOKRA RUHÁZOTT TESTÜLETI HATÁSKÖRÖK ÉS A 
BIZOTTSÁGOK ÁLTAL, ILLETVE ÁLLÁSFOGLALÁSÁVAL 

BENYÚJTHATÓ EL ŐTERJESZTÉSEK  
 

I. HUMÁN BIZOTTSÁG 

 
A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 

 
1. A bizottság hatáskörét érintő pályázatok benyújtásáról szóló döntés, 

amennyiben önkormányzati önerőt nem igényel vagy a fedezet nevesítve 
rendelkezésre áll, illetve, ha a költségvetési rendeletben szereplő szabad 
szociális előirányzatok terhére biztosítható. 

2.  Települési szociális kölcsönről szóló döntés. 

3. Szociális bérlakások kiutalásáról szóló döntés. Dönt a szociális helyzet alapján 
történő lakásbérleti jogviszonyok létesítéséről, felülvizsgálatáról, újabb 
határozott időre szóló szerződéskötésről, továbbá a fennálló költségelvű- vagy 
szakember letelepítését szolgáló lakásbérleti jogviszony szociális alapú 
lakásbérleti jogviszonyra történő módosításáról.   

4. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával és esetleges 
módosításával kapcsolatos döntés. 

5. Igénybevett lakáscélú támogatással kapcsolatban, a gyermek komlói óvodába 
vagy általános iskolába történő beíratásával kapcsolatos kötelezettség alóli 
felmentési kérelem elbírálása. 

6. Rendkívüli élethelyzetre tekintettel benyújtott kérelem elbírálása a pénzbeli 
lakáscélú támogatás visszafizetésének legfeljebb egy évvel történő 
meghosszabbítása tárgyában. 

7. Az óvoda pedagógiai programjának, házirendjének, valamint SZMSZ-ének 
ellenőrzése. 

8. Az óvoda működési körzetének és nyitva tartási rendjének meghatározásáról 
szóló döntés. 

9. Az óvodai beiratkozási időszak meghatározása és helyben szokásos módon 
történő közzététele. 



 
10. Az óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása. 

11. Az óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérésének engedélyezése. 

12. Az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési, közgyűjteményi 
intézmények munkaterve, beszámolói, a könyvtárhasználati szabályzat 
elfogadása, valamint a közgyűjteményi intézmények küldetésnyilatkozatának 
jóváhagyása.  

13. Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények, valamint a 
közművelődési megállapodás alapján támogatásban részesülő civil és egyéb 
szervezetek megállapodásban rögzített feladataik ellátásáról készített 
beszámolóinak elfogadása. 

14. Szakmai ellenőrzésekről, értékelésekről készített jelentések elfogadásáról szóló 
döntés. 

15. A kulturális szakemberek képzési tervének elfogadása, ha a fedezetet a 
költségvetés biztosítja. 

16. Az iskolai felvételi körzetek véleményezése. 

17. Az iskolában működő intézményi tanácsban önkormányzatot képviselő 
személyek jelölése. 

18. A Pécsi Tankerületi Központ, valamint a Pécsi Szakképzési Centrum 
vagyonkezelésében lévő köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, 
feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával 
és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntések véleményezése. 

19. Lakáscélú támogatási szerződések felmondásáról vagy felbontásáról szóló 
döntés. 

20. A pályázati forrásból vásárolt vagy felújított önkormányzati lakás esetén dönt a 
pályázati céloknak megfelelő bérlő kijelöléséről. 

21. Önkormányzati feladatot ellátó intézmény használatában (kezelésében) lévő 
helyiséggel kapcsolatos egy évet meghaladó, de legfeljebb öt éves időtartamra 
szóló bérleti szerződés érvényességéhez szükséges előzetes írásbeli 
hozzájárulás megadása. 

 
B.) Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések: 

 
1.  A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolók, előterjesztések. 



 
2.  Szociális, esélyegyenlőségi, valamint egészségügyi feladatellátáshoz 

kapcsolódó koncepciók jóváhagyása. 

 
3.  A bizottság által hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések előterjesztése. 

 
4. Informatikai stratégia, sportkoncepció, ifjúsági koncepció, kulturális és 

köznevelési koncepció jóváhagyása. 

 
 
 
 

C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható 
előterjesztések: 

 

1. Az önkormányzat egészségügyi alapellátásának helyzetével, így a háziorvosi és 
házi gyermekorvosi ellátással, fogorvosi alapellátással, az alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátással, a védőnői szolgálattal, az iskola-egészségügyi 
ellátással, illetve ezek körzeteivel, színvonalával, tárgyi és személyi 
feltételrendszerével kapcsolatos előterjesztések. 

2.  Az egészségügyi alapellátás egyes területeinek átszervezésére, módosítására 
vonatkozó előterjesztések. 

3.  Az illetékes egészségbiztosítási pénztárral való kapcsolattartásra, a város 
területén működő egészségügyi ellátás finanszírozására vonatkozó 
előterjesztések. 

4.  Az ügyeleti ellátás helyzetére és színvonalára, valamint az ügyeleti díjak 
felhasználására vonatkozó előterjesztések. 

5.  Az állami fenntartásban lévő járóbeteg szakellátást, illetőleg fekvőbeteg 
szakellátást nyújtó egészségügyi intézményekkel, illetve azok működésével 
kapcsolatos előterjesztések (elsősorban felterjesztés, véleményezés, kérdés). 

6.  A bizottság működési területéhez kapcsolódó rendelettervezetek és 
pályázatok. 

7.  Az önkormányzati, illetve térségi fenntartásban lévő szociális és 
gyermekvédelmi intézmények létrehozásával, átszervezésével, 
megszüntetésével kapcsolatos előterjesztések. 



8.  A szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kinevezésére 
vonatkozó előterjesztések. 

9.  Lakáscélú támogatásokra vonatkozó előterjesztések. 

10.  Szociális és gyermekjóléti intézmények éves szakmai beszámolójára 
vonatkozó előterjesztések. 

11.    A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulással kapcsolatos előterjesztések. 

12.   Közfoglalkoztatással kapcsolatos előterjesztések. 

13.   Az időskorúak szociális ellátásával és gondozásával kapcsolatos 
előterjesztések, programok.  

14. Az önkormányzat által benyújtandó/benyújtásra kerülő szociális tárgykörű 
pályázatok. 

15.    Az önkormányzati köznevelési, közművelődési és közgyűjteményi 
intézmények megszüntetéséről, átszervezéséről, feladatának megváltoztatásáról, 
nevének módosításáról, költségvetésének meghatározásáról szóló 
előterjesztések. 

 
16.   Az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési, közművelődési, 

közgyűjteményi intézmények vezetőinek kinevezésével összefüggő pályázatok. 

 
17.   A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulással kapcsolatos előterjesztések. 

 
18. A közneveléssel és közművelődéssel kapcsolatos valamennyi előterjesztés. 

 
19. Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen 

való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról szóló előterjesztés. 

 
20. Informatikai tárgyú előterjesztések. 

 
21. Az önkormányzat fenntartásában, illetve támogatásával működő testnevelési és 

sportintézmények munkájával kapcsolatos előterjesztések. 

 



22.  Az önkormányzat ifjúságpolitikai céljaira, feladat- és eszközrendszerére 
vonatkozó előterjesztések.  

 
23. A bizottság működési területéhez kapcsolódó rendelettervezetek és pályázatok 

véleményezése. 

 
24.  A településrészek, közterületek nevének megállapításáról és megváltoztatásáról 

szóló előterjesztések. 

 
 

II. PÉNZÜGYI, ELLENŐRZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 
 
A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 
 

1. Az egyes fejlesztési kiadások fedezeteként számba vehető fejlesztési célú 
bevételek meghatározása. 

2. Más, illetékes bizottság véleményének figyelembevételével 500 e Ft egyedi 
értéket meg nem haladó tartozások elengedése. 

3. Intézményi gazdálkodás és kötelezettség állomány folyamatos nyomon 
követése, szükség szerint javaslat beavatkozásra.  

4. Az önkormányzat költségvetésében meghatározott fejlesztési céltartalék 
felhasználása. 

5. Szándéknyilatkozat megtételéről szóló döntés, amennyiben az 10 MFt 
összérték feletti vagyonhoz illetve kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik. 

6. Az önkormányzati tulajdont illetően az elővásárlási jog érvényesítéséről, 
illetve az elővásárlási jogról való lemondásról szóló döntés. 

7. A képviselő-testület vagy jegyző által elhatározott létszámleépítéshez 
kapcsolódó pályázatok benyújtásáról szóló döntés. 

 
8. A bizottság dönt pályázat benyújtásáról és pályázati önerő biztosításáról a 

polgármester indítványára - amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló 
határidőig a képviselő-testület ülésének összehívására nincs mód – a 
költségvetésben pályázati önerő céljára biztosított tartalék terhére, legfeljebb 
10 M Ft. értékhatárig. 



9. A munkahelyek megtartása érdekében nyújtható bérleti díjkedvezmények 
megállapításáról szóló döntés. 

10. A bizottság hatáskörét érintő pályázatok benyújtásáról szóló döntés 
amennyiben önkormányzati önerőt nem igényel vagy a fedezet nevesítve 
rendelkezésre áll. 

11. Közvilágítási berendezések létesítéséről és üzemeltetéséről szóló döntés. 

12. A vízkár-elhárítási, út-híd karbantartási és víziközmű-rekonstrukcióra 
jóváhagyott keretek feladat-meghatározása, felosztása, felhasználásának 
ellenőrzése, valamint a lakóház-felújítási keret felhasználása. 

13. A környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló döntés. 

14. Csendes övezet kialakításának elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet 
igénylő létesítmény körül. 

15. A közterület tisztántartásával, a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos 
feladatok ellátásáról szóló döntés. 

16. Országos és helyi környezetvédelmi és városszépítési tárgykörökbe tartozó 
rendezvényekhez való csatlakozás, rendezvények lebonyolítása. 

17. A nem lakáscélú helyiségek és beépítetlen területek bérbeadása esetén az 
induló bérleti díj meghatározása. 

18. 3 m Ft összértéket meg nem haladó ingatlanoknál az értékesítésre 
kijelölésről, telek kiegészítésről, telekalakítás jóváhagyásáról szóló döntés. 

19. Közterület-használati díj önkormányzati rendeletben biztosított elengedésére 
vonatkozó javaslat megtétele. JÜK  

20. A helyi építési szabályzatban foglaltak szerint a közterületre elhelyezni kívánt 
építményekkel kapcsolatos kérelmek véleményezése. 

21. Döntés a helyi települési értékké nyilvánításról, a települési értéktár bizottsági 
teendők ellátása. 

22. Döntés a nem lakáscélú ingatlanok elidegenítéséről 1 millió forint, 
bérbeadásáról 3 millió forint összeghatárig. 

 
 

B.) Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések: 
 

1. A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolók, előterjesztések. 



 
C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható 

előterjesztések: 
 
1. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetve önkormányzati részesedéssel 

működő gazdasági társaságok, alapítványok és Nonprofit Kft.-k alapító 
okirataira és társasági szerződéseire, valamint azok módosítására vonatkozó 
előterjesztések, illetve ezek éves beszámolója, felügyelő bizottsági 
tájékoztatója, valamint legfőbb döntéshozó szerveik határozatainak 
jóváhagyása.  JÜK  

2. Részvény, üzletrészvásárlás, értékesítés, apport, tőkeemelés tárgyú 
előterjesztések. 

3. Tagi kölcsön, kezességvállalás tárgyú előterjesztések. 

4. Adórendeletről és módosításairól, költségvetési rendeletről és módosításairól, 
zárszámadási rendeletről, pénzmaradvány jóváhagyásáról, költségvetési 
beszámolókról szóló előterjesztések. 

5. Költségvetésben jóváhagyott általános tartalék felhasználásáról szóló 
előterjesztések. 

6. Hitelfelvétellel és biztosíték nyújtásával kapcsolatos előterjesztések.  

7. Közüzemi, közszolgáltatói és térítési díjak módosításáról/jóváhagyásáról 
szóló előterjesztések. 

8. Tartozás-elengedés 500 e Ft egyedi érték felett. 

 
9. Költségvetési rendeletben nem nevesített fejlesztésekről szóló előterjesztések 

és nem nevesített pályázatok benyújtása, kivéve az önerőt nem igénylő, illetve 
más bizottság hatáskörébe utalt fejlesztéseket, pályázatokat. 

10. Intézményi létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések. 

11. Működési, fejlesztési célú pénzeszköz-átadásról szóló előterjesztés. 

12. Belső ellenőri tevékenységgel kapcsolatos előterjesztések. 

13. Állami Számvevőszéki és belső ellenőri vizsgálatokról szóló tájékoztató és 
intézkedési tervek. 

14. Intézményi tevékenységi kör változásáról és annak költségkihatásáról szóló 
előterjesztés. (E tárgykörben előterjesztő köteles számszerűsíteni az adott 



előterjesztés költségvetési kihatásait a döntés teljes időtartamára, de legalább 
3 évre.) 

15. Önkormányzat által képzett/kezelt alapokról szóló tájékoztatók. 

16. Polgármesteri kerettel kapcsolatos előterjesztések. 

17. A nem költségvetési szervek támogatási keretösszegére vonatkozó 
javaslattétel. 

18. A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulással kapcsolatos előterjesztések. 

19. Valamennyi olyan előterjesztés, amely többlet kiadást, vagy bevételi kiesést 
eredményezhet.  

20. A közút mentén, a tengelytől számított védőtávolságok határán belül 
megvalósuló létesítményekkel kapcsolatos előterjesztések. 

21. Ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerülő, újrahasznosításra alkalmas 
területek megszerzésére vonatkozó előterjesztések. 

22. A városrendezési programok, a belterületi határvonal jóváhagyására, 
módosítására vonatkozó előterjesztések, rendelettervezetek, a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel, a környezet épített és természetes 
elemeinek védelmével kapcsolatos előterjesztések, a helyi szabályozási tervek 
előkészítésére, továbbfejlesztésére, módosítására vonatkozó előterjesztések, 
általános és részletes rendezési terv módosításáról szóló előterjesztések (ha a 
beruházás a tervmódosítást teszi szükségessé). 

23. A helyi köztemetővel (elsősorban létesítésével, bővítésével és fenntartásával) 
kapcsolatos előterjesztések. 

24. Barnamezős ingatlanok hasznosításával kapcsolatos előterjesztések. 

25. Települési, megyei térképészeti határkiigazításra vonatkozó előterjesztések. 

26. Az országos közúthoz közvetlenül nem csatlakozó helyi utak, a helyi utak 
részét képező járdák, valamint a helyi kerékpárutak és gyalogutak építésével, 
korszerűsítésével kapcsolatos előterjesztések. 

27. A közművekre vonatkozó előterjesztések. 

28. A művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen 
való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról szóló előterjesztések. 



29. A települési vízellátás, a települési csatornázás, az összegyűjtött szennyvizek 
elhelyezése, tisztítása, a csapadékvíz elvezetése, a helyi vízrendezés és vízkár-
elhárítás, az ár-és belvízvédekezés államigazgatási feladatainak ellátásával 
kapcsolatos előterjesztések. 

30. Önkormányzati erdők és egyéb zöldterületek létesítésével és kezelésével 
kapcsolatos előterjesztések. 

31. A bizottság működési területéhez kapcsolódó rendelettervezetek és pályázatok 
véleményezése. 

32. A helyi idegenforgalom és turizmus fejlesztésére, javítására vonatkozó 
előterjesztések. 

33. Az önkormányzat idegenforgalmi propagandájának javításával, fejlesztésével 
és támogatásával kapcsolatos előterjesztések. 

34. Helyi jellegű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendeletek 
tervezete. 

35. Az önkormányzat gazdasági programja. 

36. Önkormányzati költségvetési szervek, Nonprofit Kft-k, gazdasági társaságok 
alapításának, átszervezésének és megszűntetésének tervezete. JÜK  

37. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fejlesztéseiről szóló 
előterjesztések. JÜK  

38. Üzemeltetési, vagyonkezelési szerződések. JÜK  

39. Önkormányzati vagyon tulajdon átruházás útján történő növelésére tett 
javaslat. 

40. Más bizottság kizárólagos hatáskörébe nem tartozó beruházási, felújítási 
tárgyú előterjesztések. 

41. Hosszú távú beruházási koncepció és szakmai program előkészítése. 

 
42. Az önkormányzat gazdasági és válságkezelési stratégiájának meghatározása, 

ilyen témájú pályázat elbírálása. 

43. 3 m Ft összértéket meghaladó ingatlanoknál, telek-kiegészítéseknél, 
telekkialakításoknál az értékesítésre történő kijelölés. 

44. Önkormányzati ingatlanok elidegenítése. 



45. A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulással kapcsolatos előterjesztések. 

46. Munkahely-teremtési támogatásokkal kapcsolatos előterjesztések. 

47. A településrészek, közterületek nevének megállapításáról és 
megváltoztatásáról szóló előterjesztések. 

48. A kommunális és városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati 
intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel kapcsolatos személyi 
kérdések véleményezése. 

 
 

III. JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG 
 
A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 

 
1. Szakember letelepítése céljából benyújtott lakáskérelmekről szóló döntés. 

2. A helyi képviselők, bizottsági tagok és a nem képviselő bizottsági tagok 
költségtérítésének, tiszteletdíjának megvonásával kapcsolatos vitás 
kérdésekről szóló döntés. 

3. A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
4. Közbeszerzési szabályzatban meghatározott véleményezés és a beérkezett 

ajánlatok elbírálása. 

5. Az önkormányzat közbeszerzési, beszerzési eljárásai esetén az eljárást 
megindító hirdetmény jóváhagyása. 

6. Jóváhagyja a közbeszerzési tervet és az esetleges módosításait. 

7. A közbeszerzési, valamint a beszerzési szabályzatokban meghatározott, a 
bizottság hatáskörét leíró feladatok ellátása. 

8. Könyvvizsgáló kiválasztása. 

9. Alapvagyon biztosító kiválasztása. 

10. Kártérítési perekben jogi szakvélemény alapján peres megállapodások 
megkötése. 



11. Utólagos beszámolási kötelezettség mellett pPénzügyi kötelezettséggel nem 
járó pályázat benyújtásáról szóló döntés, ha a rendelkezésre álló idő rövidsége 
indokolja., vagy az illetékes bizottság összehívása aránytalan nehézséggel 
járna. 

12. Utólagos beszámolási kötelezettség mellett pPályázat benyújtásáról szóló 
döntés, ha az ahhoz szükséges önerő pénzeszköz átadásával külső szerv, 
illetve más szervezet által biztosított, ha a rendelkezésre álló idő rövidsége 
indokolja, vagy az illetékes bizottság összehívása aránytalan nehézséggel 
járna. 

13. Utólagos beszámolási kötelezettség mellett aA rendes képviselő-testületi 
ülések közötti időszakban legfeljebb 5 millió forint önerőt igénylő pályázatról 
szóló döntés, ha a rendelkezésre álló idő rövidsége indokolja, illetve a 
képviselő-testület összehívása aránytalan nehézséggel járna 

14. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő beruházás, építési munka, 
valamint rendeltetési mód változása esetén tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
megtétele. 

15. Önkormányzati tulajdonú ingatlan részletfizetéssel való értékesítése esetén az 
adós személyében bekövetkező változáskor a tartozás átvállalásához 
hozzájáruló nyilatkozat megtétele, továbbá önkormányzati tulajdonnal, 
önkormányzati támogatással vásárolt ingatlannal kapcsolatos jelzálogjog 
sorrendjének bejelentéséről, átjegyzéséről szóló nyilatkozat megtétele, 
részletfizetés engedélyezése, rendelkezés jelzálogjog törléséről megszűnt 
jogalap esetén. 

16. Pályázatokhoz és egyéb központi támogatásokhoz kapcsolódóan alszámla 
nyitás. 

17. Szándéknyilatkozat megtétele minden olyan esetben, melyben a nyilatkozattal 
érintett vagyontárgy, egyéb kötelezettség összértéke 10 millió Ft alatt van. 

18. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonkörébe tartozó 
műemlékek, középületek és erdők tulajdonjogot nem érintő hasznosításáról 
szóló döntés. 

19. Az önkormányzat közigazgatási területén lévő más önkormányzat tulajdonára 
fennálló elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat megtétele. a 
költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat erejéig. 

20. A többszemélyes gazdasági társaságban és közhasznú társaságban az 
önkormányzat részesedése vonatkozásában a tagot megillető jogok gyakorlása. 
Indokolt esetben e hatáskör gyakorlása alkalmával a bizottság a képviselő-
testület egyetértő döntését kéri. 



21. A képviselő-testület utólagos tájékoztatásának kötelezettsége mellett 5 m Ft 
értékhatárig az önkormányzati tulajdonban lévő értékpapírok (részvények, 
kárpótlási jegyek) értékesítéséről szóló döntés. 

22. Azon társasházakban, ahol az önkormányzati tulajdon 50 % alatti, ott - a 
képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett - a társasházi közgyűlés 
döntésével megegyezően hozzájárulás adása a közös tulajdonú helyiségek 
arányos tulajdoni hányadának értékesítéséhez a társasház által meghatározott 
áron azzal a feltétellel, hogy a befolyó ellenértéket a társasház felújítási 
alapjára kell befizetni. 

23. Az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek között 
a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan megkötött 
megállapodás jóváhagyása 

24. A „Bursa Hungarica” felsőoktatási, valamint a szakképzési önkormányzati 
ösztöndíj pályázatok elbírálása a képviselő-testület rendelete alapján. 

25. Az önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyása a képviselő-testület hivatala SZMSZ-ének kivételével. 

26. Közterület-használat engedélyezése. 

27. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele érdekében benyújtott 
kérelmekről szóló döntés. A közút nem közlekedési célú igénybevételéről 
szóló döntés (közútkezelői hozzájárulás), amennyiben a kérelmező 
rendezvénnyel összefüggésben kívánja használni a helyi közutat. 

28. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjjal kapcsolatos 
feladatok a képviselő-testület rendelete alapján. 

29. Az illetékes egyéni választókerületi képviselőkkel egyeztetve, a körzeti 
megbízott kinevezésének véleményezésére vonatkozó előterjesztés. 

30. A „Bursa Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálása 
a képviselő-testület rendelet alapján.  

31. Az önkormányzati szakképzési ösztöndíjpályázat elbírálása a képviselő-
testület rendelet alapján. 

32. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjpályázat elbírálása 
a képviselő-testület rendelet alapján. 

33. A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók 
ösztöndíjpályázatainak elbírálása a képviselő-testület rendelet alapján. 

34. A Városgondnokság értesítését követően dönt a megüresedett önkormányzati 
lakás kiutalási módjáról. 

35. Önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek igazolása esetén 
kérelemre dönt az előírt szolgálati idő alóli felmentésről, amennyiben a 



lakásbérlő szociális helyzet szerinti lakásbérleti jogviszonyra kívánja 
módosítani a szakember letelepítése céljából bérelt önkormányzati lakást. 
 

36. Bevételszerző tevékenységgel össze nem függő közterület-használat esetén 
kérelemre, külön méltánylást érdemlő esetben dönt a fizetendő közterület-
használati díj mérsékléséről vagy elengedéséről. 

 
37. A közterület filmforgatás célú használatával kapcsolatos hatósági szerződés 

jóváhagyásáról szóló döntés. 
 

38. A polgármester előterjesztésére a polgármester szabadság ütemezésének 
jóváhagyása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, minden év február 28. 
napjáig.  

 
39. A polgármester tevékenységének folyamatos ellenőrzése. 

 
 
 

B.) Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések: 
 

1. A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolók, előterjesztések. 

2. A polgármester és alpolgármester juttatásaira vonatkozó javaslat 
előterjesztése. 

3. Helyi kitüntetés adományozására vonatkozó előterjesztés. 

4. A képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás, illetve 
vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos ügyek. 

 
C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható 

előterjesztések: 
 

1. A városi rendőrkapitány kinevezésének véleményezésére vonatkozó 
előterjesztés. 

2. A helyi közbiztonsági tárgyú előterjesztések. 

3. A települési földrajzi nevek megállapítására, illetve megváltoztatására 
vonatkozó előterjesztés. 

4. Az önkormányzati rendeletek tervezete. 

5. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti 
együttműködési megállapodások megkötése, módosítása. 



6. A képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó szerződésekre, 
megállapodásokra vonatkozó előterjesztések. 

7. Más bizottság hatáskörébe nem tartozó személyi döntések véleményezése. 

8. Kártérítési ügyekről szóló előterjesztések. 

9. A településrészek, közterületek nevének megállapításáról és 
megváltoztatásáról szóló előterjesztések. 

10. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetve önkormányzati részesedéssel működő 
gazdasági társaságok, alapítványok és Nonprofit Kft.-k alapító okirataira és 
társasági szerződéseire, valamint azok módosítására vonatkozó előterjesztések, 
illetve ezek éves beszámolója, felügyelő bizottsági tájékoztatója, valamint 
legfőbb döntéshozó szerveik határozatainak jóváhagyása.   

11. Önkormányzati költségvetési szervek, Nonprofit Kft-k, gazdasági társaságok 
alapításának, átszervezésének és megszűntetésének tervezete. 

12. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fejlesztéseiről szóló 
előterjesztések. 

13. Üzemeltetési, vagyonkezelési szerződések. 



 
2. melléklet a …/2020. (... ...) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez 

A polgármester feladatai, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök 

 

I.  A polgármester feladatai 

 
1. Az önkormányzat képviselete. 

2. Az önkormányzat demokratikus működésének, széleskörű nyilvánosságának 
biztosítása. 

3. A települési képviselők, bizottságok munkájának segítése. 

4. A társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel 
való együttműködés. 

5. Településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése. 

6. Képviselő-testületi döntés ismételt tárgyalásának kezdeményezése. 

7. Bizottság összehívásának kezdeményezése. 

8. A bizottság döntése végrehajtásának felfüggesztése, ha az a képviselő-testület 
határozatával ellentétes, vagy egyébként sérti az önkormányzat érdekeit, erről a 
képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja. 

9. A bizottság elnökének jelzése alapján a bizottsági elnök kizárásáról szóló 
döntés, ha az adott ügy az elnököt vagy hozzátartozóját személyesen érinti. 

10. Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetőinek tekintetében 
az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása 

 

II.  A polgármesterre átruházott hatáskörök 

 
1. Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott feladatok 

ellátása. 

2. Rendkívüli települési támogatásról szóló döntés. 

3. Köztemetésről szóló döntés. 

4. A települési adósságkezelési szolgáltatásról és a települési adósságcsökkentési 
támogatásról szóló döntés. 

5. A települési szociális célú tűzifa juttatásról szóló döntés. 



6. Szociális földprogramban való részvételi jogosultságról szóló döntés. 

7. Pályázati forrásból vásárolt vagy felújított önkormányzati lakásra vonatkozó 
bérleti szerződés felmondását követően – ha a pályázati feltételek előírják – 
dönt egy másik önkormányzati lakás kiutalásáról ugyanazon bérlő vagy 
bérlőtársak részére. 

8. A „Bursa Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra 
vonatkozó hirdetmény közzététele a képviselő-testület rendelet alapján.  

9. Az önkormányzati szakképzési ösztöndíjpályázatra vonatkozó hirdetmény 
közzététele a képviselő-testület rendelet alapján. 

10. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjpályázatra vonatkozó 
hirdetmény közzététele a képviselő-testület rendelet alapján. 

11. A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók 
ösztöndíjpályázatára vonatkozó hirdetmény közzététele a képviselő-testület 
rendelet alapján. 

12. A kegyeleti gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet szerinti feladatok 
ellátása. 

 



 

INDOKOLÁS 
 

1. § 
 

Lakossági igény alapján Komló város kiemelt hivatalos ünnepe, a Komlói 
Bányásznapok fogalom meghatározásának pontosítását tartalmazó módosítás. 

 
2. § 

 
Technikai jellegű módosítás, mely a munkacsoport (ideiglenes bizottság) 
létrehozásának céljaival egészíti ki az eredeti rendelkezést. 

 
3-4. § 

 
A városi rendezvények tervezésével és szervezésével kapcsolatos szabályokat rögzíti. 
. 

5. § 
 
Az SZMSZ 1. számú „A bizottságokra ruházott testületi hatáskörök és a bizottságok 
által, illetve állásfoglalásával benyújtható előterjesztések” mellékletének módosítása.  
 
A képviselő-testület a 2019. december 5. napján megtartott alakuló ülésén megalkotott 
szervezeti és működési szabályzat jelentősen módosította az elmúlt ciklusban működő 
bizottsági struktúrát, valamint a polgármesterre átruházott képviselő-testületi 
hatásköröket. Ehhez igazodva szükségszerűen el kellett végezni valamennyi helyi 
jogszabály felülvizsgálatát annak érdekében, hogy azok az SZMSZ rendelkezéseivel 
összhangban legyenek. 
 
Az SZMSZ 1. sz. mellékletének módosítása tartalmazza a helyi rendeletek átfogó 
felülvizsgálata eredményeként megfogalmazott indokolt módosításokat, melyek 
összehangolják az egyes helyi jogszabályok, valamint az SZMSZ rendelkezéseit. A 
teljesség igényével megjelennek az SZMSZ rendelettervezet szövegében azon 
hatáskörök is, melyekről eddig kizárólag helyi ágazati jogszabályok rendelkeztek. 
 
Az alakuló ülés alkalmával kialakított új bizottsági struktúra működésének 
felülvizsgálata alkalmával megfogalmazásra kerültek olyan módosító javaslatok, 
melyek a bizottságok egyértelmű és ésszerű feladatmegosztását támogatják. Ennek 
alapján a bizottsági hatáskörök közötti kisebb átcsoportosítás indokolt, melyekre 
szintén kiterjed a rendelettervezet 1. sz. melléklete. 
 
A bizottságok átruházott hatáskörében kerültek rögzítésre olyan feladatok, melyekről 
eddig nem rendelkezett helyi jogszabály vagy a rendeletek felülvizsgálata alkalmával 
új hatáskörként kerültek megfogalmazásra, így különösen a polgármester éves 



szabadságtervének jóváhagyása, valamint a megüresedett önkormányzati lakás 
hasznosítási formájáról való közbenső döntés. 
 
A rendelettervezet olyan pontosításokat, apróbb javításokat is tartalmaz a hatáskörök 
megfogalmazásában, melyek abból fakadnak, hogy az új SZMSZ elfogadásával a 
korábban polgármesteri hatáskörben álló feladatkörök kerültek bizottsági hatáskörbe, 
ezért a hatáskörök alapvető megfogalmazásában is módosítani volt szükséges. 
 
A rendelettervezettel hatályon kívül helyezésre kerülnek a megszűnt, okafogyottá vált 
feladatokkal kapcsolatos hatáskörök is.  
 

6. § 
 

Az SZMSZ 2. számú „A polgármester feladatai, valamint a polgármesterre átruházott 
hatáskörök” mellékletének módosítása. A rendeletek felülvizsgálatának 
eredményeként, és a hatékony feladatellátás célját szem előtt tartva, egyes hatáskörök 
polgármesterhez történő delegálása indokolt.  
Az ösztöndíj tárgyú rendeletekben azonos elvek mentén, egységesen kerültek 
kialakításra a bizottsági és polgármesteri hatáskörök.  
A kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokban változás nem történt, azonban e 
jogszabályban megállapított hatáskörök ezt megelőzően nem jelentek meg az SZMSZ 
rendelkezéseiben. 

 
7. § 

 
Általános hatályba léptető rendelkezés. 
 
 
 

 
 


