
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2017. február 2-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2017. (II.2.) sz. határozata 

 

Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében – a 

Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének és javaslatának 

figyelembevétele mellett – megtárgyalta az alpolgármester megválasztásáról és 

illetményének megállapításáról szóló előterjesztést. 

 

I.  

 

1. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján Bareithné Benke Nikolett 

főállású alpolgármester illetményét 488.613,- Ft összegben állapítja meg 2017. 

január 1. napjától. 

II.  

 

2. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) sz. önkormányzati rendelet 

36. § (4) bekezdése alapján Molnár Zoltánnét 2017. február 15. napjával 

társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztja. 

 

3. A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

190.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

4. A képviselő-testület 2017. február 15. napjával a Szociális és egészségügyi 

bizottság tagjának Pálfi Lászlót megválasztja. 

 

5. A képviselő-testület 2017. február 15. napjával a Szociális és egészségügyi 

bizottság elnökének Dezső Károlyt megválasztja. 

 

6. A képviselő-testület 2017. február 15. napjával a Körtvélyes Településrészi 

Önkormányzat tagjának Makra István Edénét megválasztja. 

 

7. A képviselő-testület tudomásul veszi Makra István Edéné Sikonda 

Településrészi Önkormányzat elnökének, e tisztségről való lemondását. A 

képviselő-testület a Sikonda Településrészi Önkormányzat elnökének 

ezennel Schalpha Anettet választja. 



 

8. A képviselő-testület úgy dönt, hogy azokat a képviselőket, akik kettőnél több 

településrészi önkormányzat elnöki feladatait látják el, a képviselő-testület 

bizottsági elnökeivel azonos mértékű tiszteletdíjban részesíti. A képviselő-

testület utasítja a jegyzőt, hogy e változást vezesse át az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 4/2015. (II.20.) önkormányzati 

rendeleten. 

III.  

 

9. Az SZMSZ VI. függeléke helyébe az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 

függelék lép. 

 

10. Az SZMSZ VII. függeléke helyébe az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 

függelék lép. 

 

11. Az SZMSZ VIII. függeléke helyébe az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti 

függelék lép. 

 

12. Az SZMSZ X. függeléke helyébe az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti 

függelék lép. 

 

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelő:  Polics József polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 


