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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jégl Zoltán a Humán bizottság elnöke tájékoztatott arról, hogy Hegedüs Norbert a Humán 
bizottság nem képviselő tagja a bizottsági munkában hosszú idő óta érdemben nem vesz részt, 
a bizottsági üléseken – néhány kivételével – nem jelent meg, ezzel több ízben veszélyeztette a 
bizottság határozatképességét.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 41. § (2) bek.-e szerint az önkormányzati feladatok ellátását a 
képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselőtestület szervei: a polgármester, a 
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai, a 
részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös 
önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. 
Az Mötv. 58. § (2) bek.-e alapján a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, 
létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően 
létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti. 
 
Élve a fenti jogszabályhely biztosította lehetőséggel, kezdeményezem Hegedüs Norbert 
visszahívását a Humán bizottságból. Javaslom az így megüresedő helyre új „külsős” 
bizottsági tag megválasztását. Amennyiben a testület új tag kinevezését nem támogatja, úgy 
javaslom a bizottság létszámának egy fővel való csökkentését, amely az érdemi működést 
negatívan nem befolyásolná, azonban költséghatékonysági szempontból célszerű döntés 
lenne. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa meg és a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjék! 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 

A. változat 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta „Nem képviselő bizottsági tag visszahívása a 
Humán bizottságból, valamint új tag megválasztása” c. előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület Hegedüs Norbertet, mint a Humán bizottság nem képviselő 

tagját 2021. december 10. napjától kezdődő hatállyal a Humán bizottságból a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.)  58. § (2) bek. alapján visszahívja. 
 

2. A Képviselő-testület a Humán bizottság nem képviselő tagjának 2021. december 10. 
napjától __________ választja meg.  

 
3. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII. 5.) 

önkormányzati rendelet VI. sz. függeléke helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 
 
Határid ő: 2021. december 10. 
Felelős:  Polics József polgármester 
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1. 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 
 __________________ 

 
 
 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság   7 fő  
 

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

 
 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság   3 fő 
 

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

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta „Nem képviselő bizottsági tag visszahívása a 
Humán bizottságból” c. előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület Hegedüs Norbertet, mint a Humán bizottság nem képviselő tagját 
2021. december 10. napjától kezdődő hatállyal a Humán bizottságból a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  58. 
§ (2) bek. alapján visszahívja. 

 
2. A Képviselő-testület a Humán bizottság létszámát 2021. december 10. napjától 7 főben 

állapítja meg.  
 

3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII. 5.) 
önkormányzati rendelet VI. sz. függeléke helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 

 
Határid ő: 2021. december 10. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
 
Komló, 2021. december 1. 
 Polics József 
 polgármester 
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1. sz. melléklet 
VI. sz. függelék 

BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE 
 
Humán bizottság       7 fő 
 

Elnök: Jégl Zoltán 
Tagok: Gerencsér Ágnes 
 Hidegkuti Szabolcs 
 Orsós Ferenc 
 Pálfi László 
Kültagok: Reszelőné Cser Anna Sarolta 
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 Hidegkuti Szabolcs 
Kültagok: Neff Imre 
 Óbert László 
 Perleczky Boglárka 

 
 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság   3 fő 
 

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