
JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült:  Sikondai Településrészi Önkormányzat 2015. november 10-i üléséről 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Dr. Makra István Edéné, a részönkormányzat elnöke köszöntötte a megjelent részön-

kormányzati tagokat és a meghívottakat. Megállapította, hogy a részönkormányzat 3 fő 

megjelenésével határozatképes. Az állandó tanácskozási joggal meghívott és megjelent 

képviselők száma: 2 fő. 

 

 

Ismertette a napirendi pontokat: 

 

1. Részönkormányzati tag eskütétele 

2. Településrészi önkormányzatok jogainak ismertetése 

3. Pénzügyi beszámoló elfogadása 

4. Egyebek 

 

 

1. napirend: Részönkormányzati tag eskütétele, esküokmány átadása 

 

Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 129/2015. (X.1.) sz. határozatával megválasztotta a településrészi önkor-

mányzatokat. A Sikondai településrészi önkormányzat tagjai: Dr. Makra István Edéné 

képviselő (elnök), Dr. Barbarics Ildikó képviselő és Wágnerné Purt Gordána. A rész-

önkormányzat szavazati joggal nem rendelkező, állandó tanácskozási joggal meghívott 

tagjai: Szabó Nikoletta és Bauer Jánosné. 

Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy ő és Dr. Barbarics Ildikó az önkormányzati 

törvény 28. §-ában meghatározottak szerint – képviselővé választásuk után – már tet-

tek esküt, most a nem képviselő tagnak, Wágnerné Purt Gordánának kell esküt tennie. 

 

Csuti Éva előolvasta az eskü szövegét, Wágnerné Purt Gordána az alábbi esküt tette: 

 

 „Én, Wágnerné Purt Gordána becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Ma-

gyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és má-

sokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat 

Komló város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztsé-

gemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskü letétele után Dr. Makra István Edéné elnök gratulált Wágnerné Purt 

Gordánának, majd az aláírást követően átadta az esküokmányt. 
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2. napirend: Településrészi önkormányzatok jogainak ismertetése 

 

Dr. Makra István Edéné ismerteti a részönkormányzatokra vonatkozó jogszabá-

lyi előírásokat: 

 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

Településrészi önkormányzat 
62. § (1) A képviselő-testület - szervezeti és működési szabályzatában meghatározot-

tak szerint - valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi ön-

kormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési képviselőkből és más, az 

adott településrészen élő választópolgárokból. 

(2) A részönkormányzat testületére önkormányzati hatósági hatáskör nem ruházható 

át. 

(3) A településrészi önkormányzati testület munkájának segítésére a képviselő-testület 

hivatali kirendeltségeket hozhat létre, amelyek egyben a lakossági ügyintézésben ügy-

félszolgálati teendőket is elláthatnak. 

(4) A részönkormányzat szervezetére, működésére és tagjaira - az e §-ban foglalt elté-

résekkel - a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

Komló Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata: 

 

21. A részönkormányzatok működése 

 

32. §
[1]

 

 

(1)    A képviselő-testület a településrész lakóinak kezdeményezésére – kizá-

rólag a településrészt érintő ügyekben – önkormányzati jogokat adhat, és 

településrészi önkormányzatot hozhat létre az alakuló ülést követő 90 

napon belül az alábbi – korábban önálló, vagy korábban már részönkor-

mányzattal rendelkező – település vagy településrész sajátos érdekeinek 

képviseletére: 

-        Zobákpuszta-Gesztenyés, 

-        Kisbattyán, 

-        Mecsekjánosi, 

-        Mecsekfalu, 

-        Sikonda, 

-        Körtvélyes. 

 

(2)    A településrészi önkormányzatok testülete három főből áll, melyből a 

településrészi önkormányzat elnökét és egy tagját a képviselő-testület 

tagjai közül, egy további tagját a településrész lakói közül választja meg 

a képviselő-testület. 

                                                 
[1]

 Módosította Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeleté-

nek 2. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 12-től 
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(3)    A településrészi önkormányzat testületének valamennyi ülésére állan-

dó tanácskozási joggal meg kell hívni a településrész további két, a kép-

viselő-testület által megválasztott választópolgárát. 

 

(4)    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. 

 

(5)    A településrészi önkormányzatokat a hatósági ügyeket kivéve – kizáró-

lag a városrészt érintő kérdésekben – véleményezési jog illeti meg az 

alábbi ügyekben: 

 

a)      településrendezés, településfejlesztés, 

b)      helyi közutak és közterületek fenntartása, 

c)       településtisztaság, 

d)      helyi közbiztonság, 

e)      településrészi közterületek, intézmények elnevezése, 

f)       helyi energiaszolgáltatás és tűzvédelem, 

g)      az épített és természeti környezet védelme, 

h)      közlekedés, 

i)        a részönkormányzat területén lévő önkormányzati ingatlan hasznosí-

tása. 

 

(6)    A képviselő-testület éves költségvetésében határozza meg a település-

részi önkormányzatoknak átengedett anyagi eszközök nagyságát. A tele-

pülésrészi önkormányzat elnöke minden év februári rendes testületi ülé-

sen beszámol a pénzeszközökkel való gazdálkodásról. 

 

(7)    A településrészi önkormányzat munkájának személyi és adminisztratív 

teendőit a képviselő-testület hivatala látja el. 

 

(8)    A polgármester felfüggesztheti a településrészi önkormányzat testülete 

döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a települési képviselő-testület 

határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett dön-

tésről a képviselő-testület soron következő ülésén határoz. 

 

(9)    A településrészi önkormányzat működési szabályait maga állapítja 

meg, egyebekben tevékenységükre értelemszerűen az e rendeletben fog-

laltak az irányadók. 

 

(10)A megalakult településrészi önkormányzatok felsorolását és tagjaik 

névsorát a X. számú függelék tartalmazza. 

 

 

3. 2015. évi pénzügyi beszámoló elfogadása 
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Dr. Makra István Edéné ismertette a Pénzügyi Iroda által elkészített főkönyvi kimuta-

tás a 2015. évi bevételekről és kiadásokról. 

 

Dr. Makra István Edéné javasolja, hogy jelentősebb kiadást erre az évre már ne tervez-

zenek. 

Kérte, hogy a pénzügyi beszámolót fogadják el. 

 

A részönkormányzat 3 igen szavazattal elfogadta a pénzügyi beszámolót és meghozta 

az alábbi határozatot: 

 

1/2015. (XI. 10.) SRÖ. sz. határozat 

 

A SikondaiTelepülésrészi Önkormányzat megismerte és tudomásul veszi a Pénz-

ügyi Iroda által összeállított 2015. évi pénzügyi kimutatást. 

 

 

4. Egyebek 

 

 A részönkormányzat tagjai a a jövőbeni pénzfelhasználásról beszélgettek. A Tópar-

ti út és a Fecske köz útburkolatát szeretnék megcsináltatni a jövőben. Dr. Makra 

István Edéné vállalja, hogy a Komló Város Önkormányzat Városgondnokságától, 

Bogyay Lászlótól kéri ennek a két útnak a költségvetésének elkészítését.  

 

2/2015. (XI. 10.) SRÖ. sz. határozat 

Dr. Makra István Edéné megkeresi Komló Város Önkormányzatának Város-

gondnokságát és kéri Bogyai Lászlót, hogy a Tóparti út és a Fecske köz útbur-

kolatának javításáról készítsen költségvetést. Ezeknek az adatoknak a birto-

kában döntenek majd a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról. 

 

 Wágnerné Purt Gordána jelzi, hogy téli időszakban felesleges a szemetes tárolók 

heti két alkalommal történő ürítése. A szemétszállító autók tönkre teszik az utakat. 

Dr. Makra István Edéné vállalja, hogy megkeresi Komló Város Önkormányzat Vá-

rosüzemeltetését  és tolmácsolja feléjük a lakók problémáját. 

 

 Dr. Makra István Edéné ismerteti Komló Város Önkormányzat Adórendeletének 

módosítását, mely szerint Sikonda területén 35 ingatlan található, amelyet lakóház-

zá lehetne minősíteni. Eddig a Sikondai üdülőövezetben 40.000 Ft volt a kommu-

nális adó. Akik átminősíttetik ingatlanukat, azoknak 28.500 Ft/év kommunális adót 

kell majd fizetniük. 

 

 Wágnerné Purt Gordána és Bauer Jánosné kifogásolja, hogy a Komlói Kirakat hir-

detőújságot Sikonda területén nem terjesztik. Dr. Makra István Edéné vállalja, 

hogy megkeresi az újság szerkesztőjét és feltárja neki a problémát.  
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 A részönkormányzati tagok megállapodnak benne, hogy a jövő év tavaszán lakos-

sági fórumat tartanak, hogy minden ott élő elmondhassa a településrésszel kapcso-

latos észrevételeit. 

 

 

Dr. Makra István edéné megköszönte a részvételt és az ülést lezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Dr. Makra István Edéné  Csuti Éva 

 elnök jegyzőkönyv-vezető 


