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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) 
rendelet (a továbbiakban: SzMSz.) bizonyos függelékeinek technikai módosítása vált 
indokolttá, az alábbiak okán. 
 
A Palliatív Humán Szolgáltató Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla u. 
7. 2/2.) azzal a jelzéssel élt az önkormányzat felé, hogy szociális étkeztetés keretében 
népkonyha szolgáltatást nyújtana a városban. Az ezzel kapcsolatos ellátási szerződés 
megkötéséről szóló előterjesztést a mai napon tárgyalja a Tisztelt Képviselő-testület. 
Az új szolgálatás bevezetése indokolja az SzMSz. II. sz. függeléke erre vonatkozó 
részének kiegészítését (a kiegészítés vastagítva került a függelékben megjelölésre). 
A II. sz. függeléket érintő módosítás azon a napon lép hatályba, amikor a népkonyhai 
étkeztetés ellátásra vonatkozó, a Palliatív Humán Szolgáltató Központtal – mint 
Szolgáltatóval - kötött ellátási szerződés hatályba lép. 
 
 
A 66/2020. (V.12.) sz. határozattal került megválasztásra a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság kültagjának - 2020. május 12. napjától - Mátyás János 7300 
Komló, Viola u. 9. szám alatti lakos.  
Az Mötv. 40. § (1) bek. szerint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja 
a megválasztását követően a képviselő-testület előtt - a képviselőre irányadó szöveggel 
- esküt tesz, és erről okmányt ír alá. E jogszabályhelynek is eleget téve Mátyás János 
meghívásra került a veszélyhelyzet megszűnését követő első képviselő-testületi ülésre, 
ahol azonban nem jelent meg, esküt nem tett. Mátyás János többszöri megkeresésre 
sem reagált, a bizottsági munkában való részvételre nem mutatott készséget. Erre 
tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek Mátyás János Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottságból való visszahívását és a helyére új tag megválasztását, ezzel 
egyidejűleg a Rendelet VI. sz. függelékének módosítását. 
 
A Rendelet felülvizsgálata során került észlelésre, hogy a Humán bizottsághoz rendelt 
összekötő köztisztviselő személyében változás történt, amely nem került átvezetésre a 
VI. sz. függelékben, így a módosítás erre is kiterjed. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottság 
véleményének figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat 
elfogadásáról! 
 
Határozati javaslat:  
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „a képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló rendelet egyes függelékeinek módosítása” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület Mátyás János Komló, Viola u. 9. szám alatti lakost, mint a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság kültagját 2020. november 5. napjával 
visszahívja. 



2. A Képviselő-testület a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság kültagjának 2020. 
november 5. napjától __________________________________ szám alatti lakost 
választja meg. 

 
3. A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati 

rendelet II. függeléke helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 
 
4. A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati 

rendelet VI. függeléke helyébe a 2. sz. melléklet szerinti függelék lép. 
 

Komló, 2020. október 19. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 

 
 

 



 
1. sz. melléklet 
II. sz. függelék 

 Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke 

ELLÁTANDÓ FELADAT 
ÖNKÉNT VÁLLALT 

FELADAT 
FELADATOT EL ŐÍRÓ 

JOGSZABÁLY 
FELADATELLÁTÁS 

MÓDJA 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi 
ellátás 

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv) 13. § (1) bek. 4. pont 
 
 az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. a) pont 

Területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező 
háziorvosokkal kötött ellátási 
szerződésekkel 

Fogorvosi alapellátás  Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. b) pont 

Területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező 
fogorvosokkal kötött ellátási 
szerződésekkel 

Az alapellátáshoz kapcsolódó 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti 
ellátásról 

 Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. c) pont 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társuláson 
keresztül, az UNIMEDKER 
Kft.-vel kötött ellátási 
szerződésen keresztül 

Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi 
ügyeleti ellátásról 

 Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. c) pont 

Pécsi Tudományegyetemmel 
kötött ellátási szerződéssel 

Védőnői ellátás  Mötv. 13. § (1) bek.  4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 

Önkormányzati állományban 
foglalkoztatott 
közalkalmazottak útján. 



bek. d) pont  
 

Iskola-egészségügyi ellátás  Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 
az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. e) pont 

 
Önkormányzati állományban 
foglalkoztatott 
közalkalmazottak útján. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 
Állategészségügyi ellátás  az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 
 
Gyepmesteri telep működtetése: 
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás útján, 
a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságával kötött 
feladat-ellátási szerződés 
alapján  

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
 Települési rendszeres szociális 

segéllyel kapcsolatos feladatok 
A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Helyi közfoglalkoztatás  Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont  Komló Város Önkormányzat 
Városgondnoksága, valamint a 
településen működő 
intézmények, gazdasági 
társaságok. 

 Lakhatási települési 
támogatással kapcsolatos 
feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet, 
lakáscélú támogatásokról szóló 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 



önkormányzati rendelet 
 

Rendkívüli települési támogatással 
kapcsolatos feladatok 

 a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 
A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Települési szociális kölcsönnel 
kapcsolatos feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Köztemetéssel kapcsolatos feladatok  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, 
a települési támogatásokról, 
valamint a szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatásokról 
szóló önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 
Komlói Temetkezési Kft.-vel 
kötött közszolgáltatási 
szerződés útján 

 Települési 
gyógyszertámogatással 
kapcsolatos feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Települési adósságkezelési 
szolgáltatással kapcsolatos 
feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 
 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

  A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 



önkormányzati rendelet 
 

 Települési szociális célú tűzifa 
juttatás 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Étkeztetés  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

 Népkonya szolgáltatás 
biztosítása 

a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény; 
 
a települési támogatásokról, 
valamint a szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatásokról 
szóló 1/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 

a Palliatív Humán Szolgáltató 
Központtal kötött ellátási 
szerződés alapján 

Házi segítségnyújtás  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

Családsegítés működtetése  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat útján 



 Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

Nappali ellátás: idősek klubja  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján, valamint a „Szent Borbála 
Otthon” Nonprofit Kft.-vel 
kötött megállapodással 

 Hajléktalan személyek átmeneti 
szállása működtetése 

a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

 Idősek otthona működtetése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

„Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Kft.-vel kötött 
megállapodással 

GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI FELADATOK  
Gyermekjóléti szolgálat működtetése  a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata útján 

Bölcsőde működtetése  a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde útján 



 Családok átmeneti otthona a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

„Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Kft.-vel kötött 
megállapodással 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsággal 
kapcsolatos feladatok 

 a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek 
családbafogadó gyámjául kirendelt 
hozzátartozó pénzbeli ellátásával 
kapcsolatos feladatok 

 a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzet megállapításával és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 

 a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Ösztöndíj támogatás (BURSA) a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 
 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Szakképzési ösztöndíj az önkormányzati szakképzési Polgármester átruházott 



ösztöndíj támogatásról szóló rendelet hatáskörben 
 Egészségügyi és szociális 

ágazati szakképzési ösztöndíj 
az egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíj támogatásról 
szóló önkormányzati rendelete 

Polgármester átruházott 
hatáskörben 

Gyermekétkeztetés  a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet 



 
KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI, KULTURÁLIS FELADATOK  
Helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, közművelődési intézmény 
működtetése 

 a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, Mötv. 13. § (1) bek. 7. 
pont 

Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház és 
Hangversenyterem 

Nyilvános könyvtári ellátás rendszerének 
működtetése 

 a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, Mötv. 13. § (1) bek. 7. 
pont 

Komló Város Önkormányzat 
József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 

 Muzeális Gyűjtemény kezelése a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 

Komló Város Önkormányzat 
József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 

 Közművelődési, kulturális 
programok támogatása 

Mindenkori költségvetési rendelet Közművelődési szerződések 
alapján, valamint  
intézmények működtetése és 
civil szervezetekkel történő 
együttműködés útján 

Turizmussal kapcsolatos feladatok  Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont Megyek-Hegyhát Turisztikai 
(TDM) Egyesülettel kötött 
együttműködési 
megállapodással 

KOMMUNÁLIS FELADATOK 
Köztemetővel kapcsolatos feladatok  Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont Komlói Temetkezési Kft.-vel 

kötött szerződés keretében 
Helyi közterületek fenntartása, 
köztisztaság, településtisztaság 
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás, 
településfejlesztés, településrendezés 

 Mötv. 13. § (1) bek. 2., 5. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 



    
Hulladékkezelési közszolgáltatás 
szervezése 

 Mötv. 13. § (1) bek. 19. Dél-Kom Nonprofit Kft. 

 Hulladék szelektív gyűjtésének 
szervezése 

Helyi rendelet Komlói Városgazdálkodási 
nonprofit Zrt. 

Közterületek tisztántartása  Mötv. 13. § (1) bek. 2., 5. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Ivóvízellátás biztosítása, helyi 
víziközművek működtetése, 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, 
csapadékvíz elvezetése, vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás 

 Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pont,  
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 

Baranya-Víz Zrt. 

Közvilágítás biztosítása  Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Helyi közutak fenntartása, parkolás 
biztosítása, forgalmi rend kialakítása 

 Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Helyi környezet-, és természetvédelmi 
feladatok ellátása 

 Mötv. 13. § (1) bek. 11. pont, helyi 
rendeletek 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Közreműködés a település 
közbiztonságának biztosításában 

 Mötv. 13. § (1) bek. 17. pont Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal közterület-felügyelete, 
Együttműködés a rendvédelmi 
és polgárőri szervekkel 

 Helyi közösségi közlekedés 
biztosítása 

Mötv. 13. § (1) bek. 18. pont Volánbusz Zrt. 

Távhőszolgáltatás biztosítása  Mötv. 13. § (1) bek. 20. pont 2011. 
évi CLXXXIX. törvény, a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 
XVIII. törvény 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. 

OKTATÁSSAL ÉS NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
Óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyerekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható 

 Mötv. 13. § (1) bek. 6. pont,  
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény  

Önálló intézményfenntartással, 
Komló Városi Óvoda 



sajátos nevelési igényű gyermek óvodai 
nevelése 
 
Ifjúsági feladatok  Mötv. 13. § (1) bek.15. pont Intézmények működtetése és 

civil szervezetekkel történő 
együttműködés útján 

SPORTFELADATOK 
Sporttámogatás  Mötv. 13. § (1) bek. 15. pont, 2004. 

évi I. törvény, mindenkori 
költségvetési rendelet 

Sportlétesítmények 
vagyonkezelésben történő 
működtetése, és támogatási 
szerződések újtán 
 

EGYÉB FELADATOK 
A nemzetiségek jogainak érvényesítése, 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
munkájának segítése 

 Mötv. 13. § (1) bek. 16. pont, a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény, mindenkori 
költségvetési rendelet 
 

Közigazgatási szerződéssel 

 A lakosság önszerveződő 
közösségei (társadalmi 
szervezetek, egyesületek, civil 
szerveződések, ifjúsági 
szervezetek) tevékenységének 
segítése, támogatása, az 
együttműködés biztosítása 

Mindenkori költségvetési rendelet Támogatási szerződések 
alapján 

Vagyongazdálkodás  Alaptörvény 32. cikk f. pont, a 
nemzeti vagyonról szólós 2011. évi 
CXCVI. törvény, az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 
Önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok, és 
önkormányzati alapítású civil 
szervezetek útján 



Az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek hasznosítása 

 Mötv., a nemzeti vagyonról szólós 
2011. évi CXCVI. törvény, helyi 
rendelet 

Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Választási feladatok  a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Közterületek, önkormányzati tulajdonú 
közintézmények elnevezése 

 Mötv. 13. § (1) bek. 3. pont Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Honvédelmi, polgári védelmi, 
katasztrófavédelmi feladatok 

 Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont, a 
honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a 
különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 
 

Helyi adóval, gazdaságszervezéssel 
kapcsolatos feladatok 

 Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont, a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

A kistermelők, őstermelők számára 
értékesítési lehetőségek biztosítása 

 Mötv. 13. § (1) bek. 14. pont,  
a piac működéséről szóló 
önkormányzati rendelet 

Komló Város Önkormányzat 
Városgondnoksága útján 
működtetett piac és 
vásárcsarnok útján 



2. sz. melléklet  
VI. sz. függelék 

 
BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE 

 
Humán bizottság       8 fő 
 

Elnök: Jégl Zoltán 
Tagok: Gerencsér Ágnes 
 Hidegkuti Szabolcs 
 Orsós Ferenc 
 Pálfi László 
Kültagok: Reszelőné Cser Anna Sarolta 
 Kovács Istvánné 
 Hegedüs Norbert 

 
 
 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság   7 fő  
 

Elnök: Jurinovits Miklós 
Tagok: Vízhányó András 
 Bareithné Benke Nikolett 
 Hidegkuti Szabolcs 
Kültagok: Neff Imre 
 Óbert László 
 _____________________ 

 
 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság   3 fő 
 

Elnök:  Dr. Barbarics Ildikó 
Tag: Dr. Pál Gabriella 
Kültag: Ferenczy Tamás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK RENDJE 
A testületi ülés hetében 

 
 
 

Bizottság Hely Időpont Összekötő 

Humán bizottság 1. emeleti 
kistanácskozó 

szerda 
15.00 

Somogyiné 
Taksonyi Viktória 

Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság 

1. emeleti 
kistanácskozó 

kedd 
15.00 

Kovács Gyuláné 

Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság 

2. emeleti 
nagyterem 

szerda 
15.30 

Szőke Attiláné 

 
 
 
 

 


