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Készült 2015. szeptember 28-án 18 órakor a Komló-Körtvélyesi Óvoda helyiségében 

megtartott lakossági fórumon. 

 

Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Polics József Komló Város Polgármestere köszöntötte a megjelenteket.  

 

Ismertette a napirendi pontokat:  

 

1. Településrészi Önkormányzathoz tagok delegáltaknak a javaslat tétele  

2. Egyebek 

 

Polics József  köszöntötte Gerencsér Ágnest, a terület képviselőjét, Bareithné Benke 

Nikolettet, alpolgármestert, Dr. Barbarics Ildikót és Pista Józsefet, mint képviselőket. 

Megállapította, hogy a meghirdetett lakossági fórumon 32 fő jelent meg. 

 

  

1. Településrészi Önkormányzathoz tagok delegáltaknak a javaslat tétele 

 

Polics József elmondta, hogy a törvényi szabályozás a részönkormányzatokra ugyanolyan 

szabályokat állapított meg, és ma is ez az érvényes, mint a bizottságokra. 

Ami annyit jelent, hogy egy fővel több képviselőnek kell lenni a részönkormányzatban is, 

mint külsős tagnak. Tájékoztatásul elmondta, hogy tavaly még csak a csatolt teleüléseknél 

lehetett részönkormányzat, Körtvélyes pedig nem volt csatolt településrész. Az elmúlt 

testületi ülésen viszont a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosították, Körtvélyes is 

bekerült az alakítható részönkormányzatok közé, melynek egyetlen oka van, hogy 

fiókgyógyszertár létesítéséhez szükséges a települési részönkormányzat működése. Emiatt a 

szabályozás miatt nem csak Körtvélyesben biztosítanak lehetőséget arra, hogy 

részönkormányzat alakulhasson, hanem mind a hat helyen. 

Elmondta továbbá, hogy a részönkormányzatok három szavazati joggal rendelkező tagból 

fognak állni. Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy mely szavazatok érvényesek illetve, 

hogy szavazatszámláló bizottságot is fel fognak állítani. 

A településrészi önkormányzat elnöke és egy tagja önkormányzati képviselő, egy további 

tagja pedig az adott településrészen lakó választópolgár. A településrészi önkormányzat 

testületének valamennyi ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell hívni a településrész 

további két, a képviselő-testület által megválasztott választópolgárát. A nem képviselő tag, 

valamint a tanácskozási joggal meghívott további két választópolgár személyére a 

településrészen lakó választópolgárok tesznek javaslatot a településrészen tartott lakossági 

fórum keretében.  

 

A részönkormányzati tagokra vonatkozóan beszélt a lakossággal, véleményeket, javaslatokat 

kért, melyek alapján: 

 

-  javasolta a részönkormányzat tagjának Orosz Erikát 

 

Orosz Erika a felkérést elfogadta. 



 

-  javasolta a részönkormányzat tagjának Bien-Marton Ramónát 

 

Bien-Marton Ramóna a felkérést elfogadta. 

 

-  javasolta a részönkormányzat tagjának Seres Józsefnét, aki a  jelölést elfogadta. 

 

-  javasolta a részönkormányzat tagjának Zsoldos Karolinát  

 

Zsoldos Karolina a felkérést elfogadta.  

 

-  javasolta a részönkormányzat tagjának  Lovász Ágnes Veronikát 

 

Lovász Ágnes Veronika a felkérést elfogadta. 

 

-  továbbá javasolta a részönkormányzat tagjának  Hosnyánszkiné Horváth Enikőt 

 

Hosnyánszkiné Horváth Enikő a felkérést elfogadta.  

 

Polics József felkérte a jelenlévőket, hogy titkos szavazással döntsenek a településrészi 

önkormányzat személyi összetételét illetően. 

 

Ezt követően megalakították a szavazatszámláló bizottságot, melynek tagjai Gerencsér Ágnes 

EVK képviselő, a bizottság elnöke, Farkas Judit hivatali összekötő és Dr. Barbarics Ildikó 

választópolgár. Leadott szavazatok alapján megállapításra került ,hogy a településrész 

választópolgárai a településrészi önkormányzat tagjának 22 db szavazattal Seres Józsefné 

7300 Komló, Cserma u. 14. szám alatti lakost jelölik. A részönkormányzat üléseire állandó 

tanácskozási joggal javasolják meghívni Hosnyánszkiné Horváth Enikő 7300 Komló, 

Cserma u. 5. szám alatti lakost 15 db szavazattal és Bien-Marton Ramóna 7300 Komló, 

Cserma u. 3. szám alatti lakost 14 db szavazattal. 

 

2. Egyebek 

 

Polics József  elmondta, a részönkormányzat megalakulásáról,  valamint a tagoknak  jelöltek 

elfogadásáról a képviselő testület 2015. október 1-i ülésén dönt.  

 

Komló Város Polgármestere meghallgatta a jelenlévő körtvélyesi választópolgárok 

észrevételeit Körtvélyes városrésszel kapcsolatban.  

  

 

 

K.m.f. 

 

 

kiadmány hiteléül:    

                                                 Farkas Judit 

                                                                      jegyzőkönyvvezető 

 


