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

2020. március 5-én 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 

irodahasználata 
 
Iktatószám:                          9886-1/2020.   
 
Melléklet:                                   - 

 
A napirend előterjesztője:          dr. Barbarics Ildikó   bizottsági elnök 
 
Az előterjesztést készítette:       dr. Pap-Györkös Adrienn  jogi ügyintéző 
                                                    
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság  

SZMSZ. 29. § (2) bekezdés 

 
 

 

 
 

 

 
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) elfogadásának eredményeként jelentősen 
módosultak a bizottsági hatáskörök és a korábban polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyek 
jelentős része a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatáskörébe került delegálásra.  
 
Figyelemmel arra, hogy az SZMSZ módosítása folytán a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság feladatainak száma nagymértékben megnőtt, tevékenysége a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Hivatal) munkájához szorosan kötődik, és a Hivatal 
vezetőivel, ügyintézőivel a kapcsolattartás folyamatos, a hatékony feladat-ellátás érdekében 
indokoltnak tartom a bizottság számára a Hivatalon belül irodahasználat biztosítását. Ezzel 
kapcsolatban több egyeztetést is folytattunk Polgármester úrral, azonban ezek nem vezettek 
eredményre, és az elhangzottak ellenére a mai napig nem történt meg az igényelt iroda 
rendelkezésre bocsátása. 
 
A Hivatal épülete önkormányzati tulajdonban áll, felette a tulajdonosi jogokat a képviselő-
testület jogosult gyakorolni. Az ingatlan vagyonkezelője a képviselő-testület szerve, egyben 
az önkormányzat intézménye, a Hivatal, melynek vezetője a jegyző. 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy utasítsa a Hivatal 
vezetését ellátó dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző urat az irodahasználat biztosítására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények figyelembevételével 
tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról! 
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a bizottsági elnök előterjesztése, valamint 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta „A Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság irodahasználata” című előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló 7300 
Komló, Városház tér 3. szám alatti Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
önkormányzati intézmény vagyonkezelői jogát gyakorló szerv vezetőjeként a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság részére a munkavégzéshez szükséges egyéb 
feltételek mellett (telefon, számítógép, internet hozzáférés) biztosítson irodát a Hivatal 
1. emeleti polgármesteri folyosóján. Az iroda használatának rendjének 
meghatározására a jegyzővel való előzetes egyeztetés alapján a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság elnöke jogosult. Amennyiben az iroda rendelkezésre bocsátása 
határidőre nem teljesíthető, átmenetileg a korábbi alpolgármesteri irodát kell erre a 
célra átadni. 

 
Határid ő: 2020. március 6. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
Komló, 2020. február 25. 
 
   dr. Barbarics Ildikó elnök 
 Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 


