
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2019. december 5-i alakuló ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
144/2019. (XII.5.) sz. határozata 

 
A bizottságok tagjainak és településrészi önkormányzatok képviselő 

tagjainak megválasztása 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében a bizottságok 
tagjainak és településrészi önkormányzatok képviselő tagjainak megválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület az 1. számú melléklet szerinti személyeket a képviselő-testület 
bizottságainak tagjaként megválasztja. 

 
2. A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2019. (XII.5.) sz. rendelet VI. függeléke 

helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 
 

3. A képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti képviselőket a településrészi 
önkormányzatok tagjaként megválasztja. 
 

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

5. A képviselő-testület felkéri a településrészi önkormányzat elnökeit, hogy a 
részönkormányzatok nem képviselő tagjainak, valamint a tanácskozási joggal meghívott 
választópolgárok személyének megválasztása és a településrészi önkormányzatok 
megalakulása érdekében gondoskodjanak a lakossági fórumok megtartásáról. A képviselő-
testület felhatalmazza a elnököket, hogy a megalakulásig a halaszthatatlan 
részönkormányzati feladatokat teljes jogkörrel ellássák.  

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 



1. sz. melléklet 

 VI. sz. függelék1 

BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE 
 
Humán bizottság       7 fő 
 

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

 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság   5 fő  
 

Elnök: Kispál László 
Tagok: Jurinovits Miklós 
 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 
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X. sz. Függelék2 
 

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE 
 
1) Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Pálfi László  képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Kispál László képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 

 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
2) Kisbattyán településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Jurinovits Miklós képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Dr. Pál Gabriella képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
3) Mecsekjánosi településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Jurinovits Miklós képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Jégl Zoltán képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
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4) Mecsekfalu településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Jégl Zoltán képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Jurinovits Miklós képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
5) Sikonda településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Gerencsér Ágnes képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Hidegkuti Szabolcs képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
 

6) Körtvélyes településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Gerencsér Ágnes képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Bareitné Benke Nikolett képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
 ……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár. 
 


