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Pilisborosjenôi

Hírmondó

Az elsô negyedév elteltével és a
közmeghallgatások után a település
közállapotairól az alábbiakban sze-
retném tájékoztatni a Kedves Olva-
sókat:

• Pénzügyi helyzetünket a szûkös-
ség, de emellett a viszonylagos stabi-
litás jellemzi. Ezévi költségvetésünk
a két évvel ezelôttinek a felére esett
vissza: most kereken 370 millió Fo-
rint. Az iskolánk bértömegével már
nem mi gazdálkodunk, de ezzel
együtt a helyi adóbevételek egy jelen-
tôs részét (ld. Hírmondó 2012. de-
cember) be kell fizetnünk az állam-
háztartásba. Beruházásra, fejlesztés-
re az idei költségvetésbôl sem futja.
Az építmény és telekadó rendele-
tünk módosítása miatt az új összeté-
telû adatbázist ki kell alakítanunk,
ezért az idei évi kivetések is elhúzód-
nak. A tavalyi és az idei adóbefizeté-
sek idôben össze is érnek, ezért mu-
tatkozik egyfajta folyamatos adófel-
töltés a pénzkészlet szempontjából.
Útjaink állapotromlásával lépést tar-
tani nem tudunk. Továbbra is cél a
túlélés, és emellett a fejlesztésekhez
elsôsorban külsô forrásra pályázunk.

• Az elôttünk álló feladatok közül
néhány nagyobb tétel:

– Kátyúzás, útkarbantartás: A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
május 15-i ülésén foglalkozott a
szükséges anyagi fedezet költ-
ségvetésen belüli átcsoportosítá-
sával a legköltség-hatékonyabb,
de az elvárható tartósságot biz-
tosító megoldást keresve olyan
konstrukcióban, hogy a szüksé-
ges anyagokat az önkormányzat
biztosítja. Így várhatóan 2-2,5
mFt kiadásunk lesz erre a fel-
adatra.

– Szennyvíztelep szellôztetô, keve-
rô egység csere: 6,35 mFt,

– Szennyvíztelep végátemelô ka-
pacitásának bôvítése: 18 mFt,

– Iskolaépület villámvédelem ki-
építése: 1,5 mFt

– Iskolaépület tetôszigetelés befe-
jezése kb. 1,2 mFt,

– Tervezett intézményi érintésvé-
delmi felülvizsgálat kb. 1 m Ft, 

amelyekre a fedezetet nem látjuk biz-
tosítottnak költségvetés módosítás
megtétele nélkül.

• Fölvetheti az Olvasó: ott vannak
a fejlesztési területek. Miért nem hoz-
nak már bevételt, miért húzódnak így
a folyamatok?

Az indokok röviden összefoglalva:
– a fôvárosból az agglomerációba

történô kiköltözési trend az utób-
bi években megfordult: ma már
többen költöznek be Budapestre.

– Az országban a KSH felmérése
szerint 1000 fôre 880 db szoba-
szám jut, vagyis lakhatási szem-
pontból a piac kezd telítôdni.

– Azok közül, akik minôségi cseré-
re vágynak a válság miatt sokan
elodázzák az építkezést, az új la-
kásépítés az országban évrôl-évre
csökken, tavaly kevesebb, mint a
fele volt a 4–5 évvel ezelôttinek.

– A helyi ingatlan-fejlesztô vállal-
kozások, társulatok, tulajdonosi
csoportok küzdenek a pangó ke-
reslettel és a növekvô költségek-
kel.

– A „kreatív” megoldásokban az
önkormányzat nem partner. Csak
a jogszerû megoldásokat támo-
gatjuk és követeljük meg, emiatt
a beruházó többször úgy érzi, az
önkormányzat a fejlesztést gátol-
ja, akadályozza. Emiatt jogviták
támadnak, de  eddig még elenyé-
szô az önkormányzat terhére fel-
róható jogsérelem. A jövôt illetô-
en is kiemelten fontos célunk a
fejlesztési folyamatok jogszerû
mederben tartása és tartatása. Je-
len helyzetbôl a fizetôképesség
erôsödése hozhat évek múlva ja-
vulást.

• Addig településünk gyarapítására
a számunkra is elérhetô pályázati le-

hetôségeket igyekszünk kihasználni
az alábbi projektekben:

– Április 25-én aláírtunk a MAG
Zrt-vel kötött, 200 millió Ft érté-
kû KMOP-os támogatási szerzô-
dést az új óvoda megépítésére,
5%, azaz 10 millió Ft önrésszel,
melynek biztosítására ugyancsak
pályázni fogunk az önrész-alap-
ból. Jelenleg folyik a kivitelezô
kiválasztását szolgáló közbeszer-
zési eljárás elôkészítése.

– KEOP pályázaton indultunk az
iskola és a mostani óvoda épüle-
tek energetikai célú felújítására
összesen 89 millió Ft értékben
15%, azaz 13,3 m Ft önrésszel.
Elbírálás ôszre várható.

– Belügyminisztérium által kiírt
pályázaton indultunk térfigyelô
kamerarendszer kiépítésére 10
millió Ft érékben, 100%-os tá-
mogatási intenzitással, azaz ön-
részt nem kell vállalni.

– A közvilágítás korszerûsítésérôl,
azaz alacsony fogyasztású LED
fénydiódás világító panelekre
történô átszerelés lehetôségérôl
tárgyalunk. Követelmény, hogy
maga a beruházás külön kiadást
nem igényelhet, részletfizetésre
csak az energia-megtakarításból
származhat fedezet.

– Pályázunk a testvértelepülési
kapcsolatok ápolását célzó ren-
dezvény költségeire is, mely al-
kalmat az ôszi várjátékokkal lesz
célszerû összekötni.

Tisztelt Olvasók, kétségkívül  a le-
írtak nem orvosolják a falu legége-
tôbb gondját, az utak állapota miatt a
mindennapi bosszúságot és elégedet-
lenséget. Arra törekszünk, hogy a ki-
elégítô mûszaki megoldáshoz az
anyagiakat külsô forrásból biztosít-
suk. Megértésüket kérve tisztelettel

Paksi Imre
polgármester

Közös ügyeinkrôl
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Már nagyon vártuk, hogy beköszöntsön a tavasz és el-
kezdhessük a tervezett munkálatokat az óvoda udvarán.

Legelôször a kert legvégében – a korábban kerítéssel el-
kerített területen – kerültek kialakításra a veteményes kis-
kertek. Minden csoport kapott egy-egy területet, melyet
rusztikus módon bontott tégla út választ el egymástól. Bor-
só, kukorica, sárgarépa, brokkoli, gyöngyhagyma, dísztök,
saláta, valamint különleges fekete színû ,,sárgarépa” mago-
kat vetettek el a gyermekek az óvónôk és a dajka nénik se-
gítségével. Alapítványi pénzbôl vásároltunk 8-8 gyermekmé-
retû ásót és gereblyét kis kertészeinknek. Ezzel szinte egy
idôben, a Föld Napján virágpalántákkal varázsoltuk színessé
az épület környékét.

A szülôkkel korábban kötött egyezség alapján a hajó fel-
újítása is elkezdôdött. A vállalkozó szellemû anyukák átcsi-
szolták a teljes hajótestet, kitakarították a belsô részt, majd
a rozsdásodást gátló alapozás után a sárga szín már felkerült
a hajó felsô részére. Az elkorhadt padlódeszkákat kicserél-
ték, a fa üléseket is felújították. Remélhetôleg hamarosan
teljesen elkészül, és az árbocra felkerül a vitorla is.

A tervezett motor és tornapálya kialakítása április köze-
pén a földmunkálatokkal vette kezdetét. Zeke Zoltán vállal-
kozó gépével az egyik édesapa végezte el a munkát, melyért
nem kellett fizetnünk. Ezen felül nagylelkûen még építô-
anyagot is adományozott az óvodának. A kimarkolt földdel
elkezdtük feltölteni a korábbi kisház helyét. A lapköveket
két részletben szállítottuk az óvodába az önkormányzat te-
herautójával. Másodszorra – emberhiány miatt – lelkes
anyukákkal mozgattunk meg 3000 kg követ – ráadásul két-
szer is (autóba be, majd ki). Az önkormányzat bobcat-je és a
gondnoki csoport egyik tagja a szombati pihenônapján segí-
tett a töltôföld és a murva egy részének behordásában, a mo-
torpálya ,,tükörre szedésében”. A szülôkkel két vasárnapot,
valamint a május elsejét dolgoztuk végig azért, hogy elké-
szüljünk a Mesevölgy Nap elôtt. Önkénteseink száma a
Munka ünnepén volt a legnagyobb, amikor mesterünk, Rest

János irányításával, kicsik és nagyok közösen lapátoltak, ta-
licskáztak, gereblyéztek, betonoztak a tornapálya kialakításá-
ért. Ezen a jeles napon két óvónô is eljött segíteni. A szüksé-
ges gumitéglát az óvoda több évvel ezelôtt vásárolta. A bát-
rabb apukák nagy szakértelemmel rakták a motorpálya köve-
it a kétszer rostált sóderágyba, közben nagyon ügyeltek, hogy
a vízszintet minden irányban megtartsák. Azért, hogy a hiány-
zó betonszegély is elkészüljön, hôsies apukák még hétköznap
esténként is ástak és betonoztak. 

A támfalat a dajka nénik ültették be virággal, hogy még ba-
rátságosabb kép fogadja az óvoda kapuján belépôket.

Rengeteg tárgyi segítséget is kaptunk – a teljesség igénye
nélkül: tömörítô gépeket két édesapától, a hiányzó 2 db gumi-
téglát pedig egy család felajánlásaként. Trunk Zsolt vállalko-
zó, a leglehetetlenebb idôpontokban is rendelkezésünkre állt,
hogy házhoz szállítson nekünk bármilyen építôanyagot –
melynek árából jelentôs kedvezményeket kaptunk. Mindenki
másnak is köszönjük a nagylelkû hozzájárulásokat, mellyel
projektjeink elkészültéhez hozzájárultak.

Dolgos napjainkra több ízben konyhavezetônk készítette a
frissítô limonádét, valamint az energiát adó szendvicseket és
süteményt. 

Kezeinkre vízhólyagok nôttek, izomlázunk lett, de a napon
barnára sültünk, és jókat nevettünk. Ez a néhány nap közös
munka olyan volt, mintha csapatépítô tréningen vettünk vol-
na részt. 

Ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni a közre-
mûködést.

Az óvoda szürke kerítésének színessé "varázsolására" szü-
lôi kezdeményezésre pályáztunk. Kérünk mindenkit, hogy a
www.letscolour.hu oldalon, a regisztráció után naponta adja-
nak le egy szavazatot az ovinkra. (az 1. kategóriában vagyunk
versenyben. Itt tudják a kisfilmünket is megnézni, melyet
szintén egy anyuka készített el.)

Összefogással nyerhetünk. Hajrá Pilisborosjenô!         
M. Kutvölgyi Eszter

Szépül az óvoda udvara…Szépül az óvoda udvara…

Német nemzetiségi borászok versenye Baranyában
2013 tavaszán Pécsett a Német Nemzetiségi Szövetség, a Lenau-ház Kulturális Egyesülettel karöltve ismét meghirdette a né-
met nemzetiségi borászok hagyományos országos borversenyét. Gábeli György borász, – a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat buzdítására – 2009-ben nevezett be elôször a versenyre, melyen akkor is, és azóta is, évente szép eredményeket ér el
boraival. Az idei verseny eredményhirdetésére 2013. április 5-én került sor, ünnepélyes keretek között a Lenau-házban. Gábeli
György pilisborosjenôi borász 2012-es évjáratú boraival az alábbi díjakat nyerte:

– Szürkebarát – aranyérmes minôsítés,
– Chardonnay Reduktív – aranyérmes minôsítés,
– Pinot Noir – aranyérmes minôsítés,
– Merlot – aranyérmes minôsítés,
– Irsai Olivér – aranyérmes minôsítés,
– Chardonnay Oxidatív – ezüstérmes minôsítés,
– Schiller – ezüstérmes minôsítés,

Mindannyian örülhetünk a híres villányi borvidéken elért borosjenôi borok szép sikerének, mely mögött a borász sok munká-
ja, odafigyelése, kitartása rejlik. Eredményei számunkra ismét megerôsítették, hogy Pilisborosjenô - Weindorf úgy régen, mint
napjainkban is jó talajával, jó fekvésével igazi borvidék.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk Gyurinak!  Perlinger Györgyi

Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökhelyettese

– Nero – ezüstérmes minôsítés,
– Fehér cuvée – ezüstérmes minôsítés,
– Vörös cuvée – bronzérmes minôsítés,
– Zweigelt – bronzérmes minôsítés,
– Kékfrankos – bronzérmes minôsítés,
– Kékfrankos Rosé – bronzérmes minôsítés,
– Cabernet Franc – bronzérmes minôsítés.
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A Magán Erdôtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetsége
(MEGOSZ) nagy örömmel tudatja
az érintett magánerdô gazdálko-
dókkal, hogy az erdô-Natura uniós
társfinanszírozott vidékfejlesztési
jogcím notifikációs eljárása sikerrel
lezárult és így elhárult az utolsó
akadály is a tavaly benyújtott kérel-
mek alapján történô kifizetések
elôl. Így a részben, vagy egészben
támogatható 2012. évi kérelmek ki-
fizetései 2013. májusának elsô felé-
ben várhatók! Az elmúlt évben – a
szûkre szabott idô ellenére – az
érintett erdôgazdálkodók 2193 ké-
relmet nyújtottak be, közel 3,5 mil-
liárd forint értékben, ami becslések
szerint mintegy 110 ezer hektár ma-
gánerdôs Natura területet, az ösz-
szes ilyen terület több mint 50%-át
érinti.

Mint tavaly is hírül adtuk, az Eu-
rópai Mezôgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból Natura-2000 erdôterü-
leteken történô gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás
részletes szabályairól szóló 41/2012.
(IV. 27.) VM rendelet alapján a ma-
gánterületen található Natura er-
dôk gazdálkodói egyszerûen igény-
be vehetô, területalapú, vissza nem
térítendô kompenzációs támogatás-
ban részesülhetnek felmerülô költ-
ségeik és jövedelem kiesésük ellen-
tételezése céljából. A rendelet ér-
telmében a támogatás igénybevéte-
lére minden olyan naturás magán-
erdô gazdálkodó jogosult, aki ren-
delkezik az adott erdôrészletre vo-
natkozó jóváhagyott erdôtervvel,
gazdasága teljes területén betartja a
kölcsönös megfeleltetés elôírásait
és a jóváhagyó, vagy részben jóvá-
hagyó határozat kézhezvételétôl
számított 10 hónapon belül részt
vesz a Natura 2000 erdôterületen
gazdálkodók részére szervezett kö-
telezô képzésen. A támogatás terü-
letalapon, egyszerû módon, az egy-
séges kérelmekkel együtt, vagyis
minden év május 15-ig igényelhetô.
A támogatás mértéke az adott
Natura erdôterület faállománya ko-
rától és fafajától függôen mintegy

Kezdôdnek a tavalyi erdô-Natura pályázatok kifizetései, 
már benyújthatók az idei kérelmek!

11–67 ezer Ft/ha/év (40–230
EUR/ha/év) között változik. A
MEGOSZ honlapján
(www.megosz.org) az egyes Natura
területek beazonosításához és az
igények bejelentéséhez szükséges
információkat, tennivalókat közzé-
teszi és folyamatosan tájékoztatást
ad az érdeklôdôknek az ezzel kap-
csolatos tudnivalókról. 

A magyarországi erdôk 43%-át
kitevô magánerdôk jelentôs hánya-
dát, mintegy 200 ezer hektárt jelöl-
tek ki annak idején a Natura-2000
hálózatba és még több mint 6 mil-
liárd forint áll rendelkezésre ezek

támogatására a jelenlegi uniós költ-
ségvetési ciklusban. 

Kérjük, hogy mindenki, aki
naturás magánerdô gazdálkodója,
éljen az idén is a lehetôséggel,
nyújtsa be kérelmét, vegye igénybe
a MEGOSZ, a helyi falugazdászok,
nemzeti agrárgazdasági kamarai
tanácsadók segítségét és terjessze
ennek a rendkívül kedvezô támoga-
tási lehetôségnek a hírét! 

Kapcsolattartó: 
Dr. Sárvári János
ügyvezetô elnök
06-30-455-22-61

Júliusi elôzetes
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Tisztelt lakótársaim!
A fôszervezô Ürömi Kossuth Lajos Mûvelôdési Ház és Könyvtár nevében minden Pilisborosjenôit szeretettel
meghívunk a XIV. Ürömi Nyári Fesztiválra.

Idôpont: 2013. június 14., 15., 16. (péntek–szombat–vasárnap)
Helyszín:  Üröm, Polgármesteri Hivatal elôtti tér

Pilisborosjenôi fellépôk: június 15. (szombat: – Kevélyhegyi Dalkör, 17.25 órakor
– Rocky( gyermek), 18.00 órakor
– Zumba, 20.30 órakor    

június 16. (vasárnap): – Hastánc, 18.50 órakor
– Indiai Tánc 19.00 órakor  

Fô fellépôk: június 14. (péntek) 21.30 Táncszínház (Ürömi Öröm Néptáncmûhely), 
június 15. (szombat) Fölszállott a Páva döntôsei, 21.40 Back II. Black koncert, 
június 16. (vasárnap) 19.30 Duna Karnevál (Grúzia, Olaszország, Belsô- Mongólia, 

Lengyelország, Törökország, Erdély) 21.30 Hooligans koncert.

A részletes programról plakátokon illetve az urom.hu honlapon valamint a facebook-on adunk majd tájékoztatást.

Tisztelettel: Papp Ákos igazgató

R E N D E L E T E K
Pilisborosjenô Önkormányzat Képviselô-testületének

7/2013. (III. 19.)
számú önkormányzati rendelete
(hatályos 2013.  03. 20. napjától)

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérôl
szóló 9/2012. (III. 12.) számú rendelet módosításáról

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete (továbbiakban: képviselô-testület) az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban
Áht.) 34. §-a, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló
368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a  tárgyévi költségvetés mó-
dosításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet)
alkotja.

1. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1)
bekezdés kerül:

,,(1) A Képviselô-testület az Önkormányzat, a Polgár-
mesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények együt-
tes, 2012. évi költségvetési fôösszegét

549.163 eFt bevétellel, 
549.163 eFt kiadással

állapítja meg, ezen belül
– a felhalmozási bevételeket           2.114 eFt
– a felhalmozási kiadásokat             101.609 eFt 
– a felhalmozási célú hitelfelvételt 99.495 eFt,
– a mûködési bevételeket          447.554 eFt
– a mûködési kiadásokat            447.554 eFt összegben 

hagyja jóvá.”

2. §

A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi 9. § kerül:
,,9. § (1) A Képviselô-testület a 6/1. számú melléklet

szerint
a) az év közbeni mûködési-gazdálkodási gondok eny-

hítésére 7.091 eFt összegû általános tartalékot,
b) a mellékletben megjelölt célokra 40.000 eFt ösz-

szegû céltartalékot,
(2) A Képviselô-testület a 4. sz. mellékletben 500 eFt

pályázati összeget hagy jóvá.”

3. §

(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyében, e rendelet
2. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2/1. számú melléklete helyében, e rende-
let 2/1. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 2/2. számú melléklete helyében, e rende-
let 2/2. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. számú melléklete helyében, e rendelet
3. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 4. számú melléklete helyében, e rendelet
4. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyében, e rendelet
6. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 6/1. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/1. számú melléklete lép.

(8) A Rendelet 6/2. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/2. számú melléklete lép.

(9) A Rendelet 6/3. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/3. számú melléklete lép.
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(10) A Rendelet 6/4. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/4. számú melléklete lép.

(11) A Rendelet 6/5. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/5. számú melléklete lép.

(12) A Rendelet 6/6. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/6. számú melléklete lép.

(13) A Rendelet 6/7. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/7. számú melléklete lép.

(14) A Rendelet 6/8. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/8. számú melléklete lép.

(15) A Rendelet 6/9. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/9. számú melléklete lép.

(16) A Rendelet 6/10. számú melléklete helyében, e ren-
delet 6/10. számú melléklete lép.

(17) A Rendelet 6/11. számú melléklete helyében, e ren-
delet 6/11. számú melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet 2013.03. 20. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Paksi Imre s. k. Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea s. k.
polgármester  jegyzô

Pilisborosjenô Község Önkormányzat Képviselô-tes-
tületének

8/2013. (IV. 29.) (hatályos 2013. 04. 30. napjától)
önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról

Pilisborosjenô Község Önkormányzat Képviselô-testü-
lete az Államháztartásról szóló – többször módosított –
2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján, valamint az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 155. §-ának rendel-
kezéseit is szem elôtt tartva, a 2012. évi költségvetési gaz-
dálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint
az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

1) Az önkormányzat költségvetési szervei 2012-ben az
alábbiak voltak:
a) önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv:

– Pilisborosjenô Község Önkormányzata
b) önállóan mûködô költségvetési szervek:

– Polgármesteri Hivatal
– Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Mûvé-

szeti Iskola
– Német Nemzetiségi Kétnyelvû Óvoda
– Missziós Ház Alapszolgáltatási Központ
– Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár

2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények kü-
lön-külön címet alkotnak. 
A címrendet és az elôirányzatokat a 20/2012. (X. 30.),
25/2012. (XI. 27.) és a 7/2013. (III. 19.) számú rendele-

tekkel módosított 9/2012. (III. 12.) számú Kt. rendelet
határozza meg. 

Az önkormányzat és költségvetési szervei
2012. évi költségvetésének teljesítése

3. §

1) A Képviselô-testület az önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésének végrehajtását e rendelet 1–19. számú
mellékleteiben foglalt részletezettség mellett:

448 944 eFt bevétellel, ezen belül:
446 858 eFt mûködési és 2 086 eFt felhalmo-
zási bevétellel,

407 432 eFt kiadással, ezen belül:
395 071 eFt mûködési és 12 361 eFt felhalmo-
zási kiadással,

18 979 e Ft szabad pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.

A pénzmaradvány fedezete az év végi záró pénzkész-
let, ami 106 413 ezer forint volt. 

A Képviselô-testület a 2012. évi pénzmaradvány kimu-
tatását a 17. számú melléklete alapján hagyja jóvá és fo-
gadja el. 

4. §

A Képviselô-testület az önkormányzat 2012. évi zár-
számadási rendeletének mellékleteinek részletezését az
alábbiak szerint határozza meg:

– 1. számú melléklet: Címrend
– 2. számú melléklet: Önkormányzat 2012. évi pénz-

forgalmi mérlege
– 2/1. számú melléklet: Önkormányzat 2012. évi pénz-

forgalmi mûködési mérlege
– 2/2. számú melléklet: Önkormányzat 2012. évi pénz-

forgalmi felhalmozási mérlege
– 3. számú melléklet: Intézményi bevételek alakulá-

sa szakfeladatonként
– 4. számú melléklet:Intézményi kiadások alakulása

szakfeladatonként
– 5/A  számú melléklet: Önkormányzat 2012. évi mû-

ködési bevételeinek mérlege
– 5/B  számú melléklet: Önkormányzat 2012. évi fel-

halmozási bevételeinek mérlege
– 6-6/11. számú melléklet:  Önkormányzat kiadásainak

alakulása szakfeladatonként
– 7. számú melléklet:Költségvetési hiány fedezésére

szolgáló bevételek alakulása
– 8. számú melléklet:   EU-s projektek finanszírozása
– 9. számú melléklet: Adott kölcsönök visszatérülése
– 10. számú melléklet: Többéves kihatással járó köte-

lezettségek
– 11. számú melléklet: Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat zárszámadási határozata
– 12. számú melléklet: Közvetett támogatások
– 13. számú melléklet: Létszám kimutatás
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– 14. számú melléklet: Állami hozzájárulások alaku-
lása

– 15. számú melléklet: Gördülô mérleg
– 16. számú melléklet: Tartozásállomány
– 17. számú melléklet: Pénzmaradvány kimutatás
– 18. számú melléklet: Pénzforgalmi jelentés
– 19. számú melléklet: Vagyonmérleg

A költségvetési létszámkeret 

5. §

A Képviselô-testület az önkormányzat és intézményei
2012. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 102 fô-
ben hagyja jóvá az 13. számú melléklet szerint.

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2013. 04. 30. napján lép hatályba. A ren-
delet kihirdetésérôl a jegyzô a helyben szokásos módon
gondoskodik.

Paksi Imre Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyzô

Pilisborosjenô Község Önkormányzata Képviselô-
testületének

9/2013. (IV. 29.) (hatályos 2013. május 1. napjától)
számú rendelete

a Képviselô-testület és szervei 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

Pilisborosjenô Község Képviselô-testülete a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján szervezetére és mûködésének szabályai-
ról az alábbi rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja:

[A dôlt betûs szöveg a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Mötv.), illetve a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban Ötv.) az álló be-
tûs szöveg a képviselô-testület rendelete (továbbiakban:
Ö.r.)].

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata. Székhelye: 2097
Pilisborosjenô, Fô út 16.

(2) Az Önkormányzat jogállására és képviseletére vo-
natkozóan az Mötv. 41. § (1) bekezdésében foglaltak
irányadóak.

2. § Pilisborosjenô Község Önkormányzata önállóan
szabályozza, egyedi ügyekben szabadon igazgatja a fel-
adat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket, melynek
során demokratikus módon, széleskörû nyilvánosságot te-
remtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

3. § Az önkormányzat illetékessége Pilisborosjenô
Község közigazgatási területére terjed ki.

4. § (1) Pilisborosjenô Község Önkormányzata jelké-
peit külön rendelet szabályozza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kör alakú bélyegzôjén a
körívben Pilisborosjenôi Polgármesteri Hivatal felirat
szerepel, középen Magyarország címere.

(3) Az Önkormányzat és képviselôinek pecsétje kör
alakú, a körpecséten, amely pecsétnyomó, illetve gumibé-
lyegzô – Pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibé-
lyegzô esetében legnagyobb 35 mm átmérôjû – az Önkor-
mányzat címere ,,Pilisborosjenô Önkormányzata” kör-
irattal van ellátva. Az Önkormányzat pecsétjét kell hasz-
nálni:

a) a Képviselô-testület képviseletében eljáró személy
aláírásának hitelesítésére,

b) a Képviselô-testület ülésén készített jegyzôköny-
veken hitelesítésre,

c) a Képviselô-testület által adományozott oklevelek-
ben, 

d) az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükrözô
dokumentumokon.

(4) A jegyzô hivatalos kör alakú pecsétjén középen az
Önkormányzat címere van, a köríven pedig a következô
felirat olvasható: ,,Pilisborosjenô KÖZSÉGI JEGYZÔ”

(5) A polgármester hivatalos kör alakú pecsétjén kö-
zépen az Önkormányzat címere van, a köríven pedig a kö-
vetkezô felirat olvasható: ,,Pilisborosjenô Község Polgár-
mestere”

5. § (1) Pilisborosjenô Község Önkormányzat tevé-
kenységéhez kapcsolódó feladatainak felsorolását a ren-
delet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselô-testület a helyi közszolgáltatások
szervezésében, a területfejlesztésben, és gazdaságszerve-
zô munkában együttmûködik 

a) a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társaság tagönkormányzataival, mely együtt-
mûködés célja hogy a tagok közösen kidolgozzanak
és megvalósítsanak egy a térség hulladékkezelési
problémait orvosolni kívánó hulladékgazdálkodási
programot,

b) a Fôvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás
tagönkormányzataival, mely együttmûködés célja a
Budapestet körülölelô agglomerációs települések
szövetsége a megyével összefogva képviselje közös
érdekeiket a fôvárosnál, a minisztériumoknál és a
Kormánynál.

(3) A folyamatos és rendszeres kapcsolattartással ösz-
szefüggô feladatokat a polgármester látja el, aki tevékeny-
ségérôl rendszeresen, félévente tájékoztatja a Képviselô-
testületet. A társulások alapító dokumentumait az
SZMSZ 3. számú függeléke tartalmazza.

(4) A külföldi Önkormányzattal való együttmûködés-
rôl, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatla-
kozásról, az erre vonatkozó megállapodás, nyilatkozat jó-
váhagyásáról a Képviselô-testület dönt. Az Önkormány-
zat testvérvárosa: Steinheim.
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II. FEJEZET

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET

6. § A Képviselô-testület tagjainak száma: 7 fô. A Kép-
viselôtestület tagjainak névsorát a szabályzat 1. sz. függe-
léke tartalmazza.

A Képviselô-testület feladata és hatásköre

7. § (1) Az Önkormányzat kötelezô és önként vállalt
feladataira az Mötv. 10. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

(2) A Képviselô-testület szerveit az Mötv. 41. § (2) be-
kezdése sorolja fel.

(3) A Képviselô-testület a hatásköreit az Mötv. 41. §
(4) bekezdése szerinti szerveire ruházhatja át az Mötv. 41.
§ (4) bekezdése alapján, mely az Mötv. 41. § (5) bekezdé-
se alapján tovább nem ruházható.

(4) A Képviselô-testülettôl a bizottságokra és a pol-
gármesterre átruházott hatáskört a 2. sz. melléklete tar-
talmazza.

(5) Az átruházott hatáskör gyakorlója a Képviselô-tes-
tületnek félévente beszámol.

(6) A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáért fe-
lelôs a határidô lejártát követô negyedév elsô rendes ülé-
sen beszámol a határozat végrehajtásáról.

(7) A Képviselô-testület hatáskörébôl át nem ruház-
ható hatásköröket az Mötv. 42. §-a tartalmazza.

A Képviselô-testület munkaterve és ciklusprogramja

8. § (1) A polgármester eskütételét követôen az alaku-
ló ülésen vagy az alakuló ülést követô elsô rendes ülésen
a választási év végéig szóló munkaprogramot terjeszt a
képviselô-testület elé. 

(2) A Képviselô-testület üléseit féléves vagy egyéves
munkaterv szerint tartja. A munkaterv tervezetét féléves
munkaterv esetén a beérkezett javaslatok alapján minden
év május 31-ig és november 30-ig, éves munkaterv esetén
minden év december 15-ig a polgármester a Képviselô-
testület elé terjeszti elfogadásra.

(3) A munkaterv elkészítéshez javaslatot lehet kérni:
a) a képviselôktôl
b) a bizottságoktól
c) a jegyzôtôl
d) a polgármesteri hivatal Gazdasági Irodájának veze-

tôjétôl
e) az önkormányzat által alapított intézmény, társaság

vezetôitôl.

(4) A féléves munkaterv második félévi tervezetének
mellékletében szerepeltetni kell a fel nem vett javaslato-
kat.

9. § (1) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) a képviselô-testületi ülések tervezett idôpontjait,

napirendjeit,
b) a napirend tárgyát, elôterjesztôjét, a napirend tár-

gyalásához meghívandó személyt,
c) mely bizottság elôzetes állásfoglalása szükséges,
d) a közmeghallgatás idôpontját, helyét, témáját.

(2) A Képviselô-testület munkatervét közzé kell tenni
a Hivatal hirdetôtábláján, az önkormányzat honlapján és
az önkormányzat hivatalos lapjában.

(3) Az illetékes bizottság állásfoglalásával nyújthatók
be azok az elôterjesztések, melyek érintik az adott bizott-
ság feladat- és hatáskörét az átruházott hatásköri jegyzék
szerint.

(4) A Képviselô-testület ciklusprogramjára az Mötv.
116. §-ának szabályai irányadóak.

Képviselô-testület ülései

10. § A Képviselô-testület alakuló, rendes, rendkívüli
és ünnepi ülést tart. Az alakuló ülésre az Mötv. 43. § (1)-
(3) bekezdései irányadóak.

11. § (1) Rendes ülést a Képviselô-testület havonta
tart. Az ülést a hónap utolsó keddi  munkanapjára 17.00
órai kezdettel kell összehívni.

(2) Indokolt esetben a polgármester az (1) bekezdés-
ben foglalt idôponton kívüli idôpontra is összehívhatja az
ülést.

(3) A Képviselô-testület rendkívüli ülését a polgár-
mester hívja össze, a települési képviselôk egynegyedé-
nek, a képviselô-testület bizottságának, valamint a kor-
mányhivatal vezetôjének az indítványára. Az indítvány-
ban meg kell jelölni az ülés javasolt napirendjét, idôpont-
ját, az összehívás szükségességének indokait. Az indít-
vány a polgármesternél terjeszthetô elô. A polgármester
a Képviselô-testület rendkívüli ülését 5 napon belüli, dél-
utáni idôpontra hívja össze.

(4) A képviselô-testületi ülés nyilvános és zárt ülésfor-
májára és annak feltételeire az Mötv. 46. § (1) és (2) be-
kezdése irányadó.

A Képviselô-testület az Mötv. 46. § (1) bekezdése sze-
rinti tárgykörökön kívül zárt ülést tart méltatlanság ügyé-
ben történô tárgyaláskor és döntéshozatalkor.

A Képviselô-testület összehívásának rendje

12. § (1) A Képviselô-testület ülését a polgármester
hívja össze. A polgármester akadályoztatása esetén az al-
polgármester, a polgármester és az alpolgármester egy-
idejû akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze a
Képviselô-testület ülését.

(2) Az ülés meghívója tartalmazza az ülés helyét, nap-
ját és kezdési idôpontját, a napirendi javaslatot, elôadóját.

(3) A meghívó mellékletét képezik az elôterjesztések
és az önálló indítványok.

(4) A Képviselô-testület ülésén kiosztható elôterjesz-
tésre csak sürgôsségi indítvány esetén kerülhet sor, a jegy-
zô törvényességi véleményezésével.

13. § (1) A rendes ülésre szóló meghívót és annak mel-
lékleteit az ülés napját megelôzôen legalább 5 nappal kell
kézbesíteni.

(2) Indokolt esetben a Képviselô-testület ülése rövid
úton is összehívható a napirend megjelölésével a meghívó
kézbesítését, illetve az értesítés közlését követô napra.
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(3) A Képviselô-testület ülésének idôpontjáról a la-
kosságot a polgármester tájékoztatja a település honlap-
ján.

14. § A Képviselô-testület ülésére tanácskozási joggal
meghívott

a) a Polgármesteri Hivatal belsô szervezeti egysége
vezetôje

b) a napirend által érintett bizottság nem képviselô
tagja

c) a napirend által érintett szervezet vezetôje, az in-
tézményvezetôk

d) a napirend által érintett helyi önszervezôdô közös-
ség képviselôje

e) akinek meghívását a polgármester szükségesnek
tartja

f) nemzetiségi önkormányzat vezetôje a napirend által
érintett és nemzetiségi költségvetést érintô kérdés-
ben.

Határozatképesség

15. § (1) A Képviselô-testület határozatképességére,
szavazatszükségességére és a betöltetlen képviselôi hely
határozatképesség szempontjából történô értékelésére az
Mötv. 47. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

(2) A nyílt szavazásra és a szavazás eredményének
megállapítására az Mötv. 48. § (1) és (5) bekezdései irány-
adóak.

(3) A döntéshozatalban történô összeférhetetlenség
szabályaira az Mötv. 49. § (1) bekezdése irányadó.

(4) A polgármester a Képviselô-testület döntéshoza-
talából kizárja azt a képviselôt, akit vagy akinek a közeli
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkor-
mányzati képviselô köteles bejelenteni a személyes érin-
tettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati
képviselô kezdeményezésére vagy bármely önkormány-
zati képviselô javaslatára a képviselô-testület dönt. A ki-
zárt önkormányzati képviselôt a határozatképesség
szempontjából jelenlevônek kell tekinteni. Amennyiben
a képviselô a személyes érintettségre vonatkozó bejelen-
tési kötelezettségét elmulasztja a személyes érintettség-
hez kapcsolódó szavazás megkezdéséig, a polgármester a
mulasztó képviselô következô 3 havi tiszteletdíját meg-
vonja. Amennyiben a képviselô választási ciklusából ke-
vesebb, mint 3 hónap van hátra, vagy a képviselô a mu-
lasztást követôen 3 hónapnál rövidebb idôtartamig tölti
be a tisztségét, 120.000 Ft-ig terjedô rendbírsággal sújtja
a polgármester.

(5) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi
pont tárgyalására a Képviselô-testület ülését 5 napon be-
lüli idôpontra ismételten össze kell hívni.

A Képviselô-testület üléseinek vezetése

16. § (1) Az elnök ülésvezetési feladatai:

a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelé-
se,

b) a határozatképesség megállapítása és annak folya-
matos figyelemmel kísérése, a képviselô-testület
ülésérôl távolmaradó képviselôk elôzetes bejelen-
tésérôl tájékoztatás,

c) napirendi javaslat elôterjesztése,
d) az ülés vezetése, a szó megadása, az ülés rendjének

biztosítása
e) rendzavarás esetén az ülés félbeszakítása
f) javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapo-

lására, napirendek összevont tárgyalására,
g) a vita összefoglalása
h) szavazás elrendelése, a szavazás számszerû eredmé-

nyének megállapítása.

(2) Az elnök figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltér a
tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illô, másokat sértô
kifejezéseket használ, méltatlan magatartást tanúsít. Is-
mételt rendzavarás esetén a szót megvonhatja.

A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgár-
mester elnököl. A polgármester és az alpolgármester egy-
idejû akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és ve-
zeti a Képviselô-testület ülését.

17. § (1) Az ülés napirendjérôl a képviselô-testület vi-
ta nélkül határoz.

(2) A napirend sorrendje

a) sürgôsséggel tárgyalandó indítvány
b) munkatervben szereplô napirendek
c) rendelet-tervezet
d) személyi kérdések
e) más napirendek
f) kérdések, bejelentések, tájékoztatók, beszámolók.

18. § (1) A napirendi pont tárgyalása egy alkalommal
elnapolható. A javaslatról a Képviselô-testület határoz.

(2) A napirendi pont elôterjesztôje polgármester, al-
polgármester, képviselô, jegyzô, illetve a Képviselô-testü-
let által felkért személy lehet.

Elôterjesztés

19. § (1) Elôterjesztésnek minôsül a munkatervbe fel-
vett, a Képviselô-testület, a Képviselô-testület bizottsága
vagy a képviselô által elôzetesen javasolt rendelettervezet,
határozati javaslat, beszámoló és tájékoztató.

(2) A testületi ülésre az elôterjesztés írásban kerül be-
nyújtásra, legkésôbb az ülést megelôzô 3. napon. Halaszt-
hatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba
foglalt elôterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülé-
sen történô kiosztását is.

(3) Az elôterjesztés tartalmazza
a) az elôterjesztô megnevezését,
b) az elôterjesztés iktatószámát,
c) az elôterjesztés tárgyát,
d) az elôterjesztést megtárgyaló bizottságok megneve-

zését
e) törvényességi véleményezésre bemutatás idejét
f) az elôterjesztés elôzményit, így a korábbi testületi

megállapodásokat, a témában hozott korábbi hatá-
rozatokat, azok végrehajtásának eredményeit, és a
jelenlegi állapotot,

g) a jogszabályi környezetet,
h) mindazokat a körülményeket, összefüggéseket, té-

nyeket, adatokat, amelyek lehetôvé teszik az érté-
kelést és a döntést indokolják,
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i) az elôterjesztés költségvetésre gyakorolt hatását,
j) a lehetséges döntési alternatívát és jogszabályi meg-

alapozását, a javaslat indokolását,
k) határozati javaslatot, rendelet-tervezetet, a végre-

hajtásért és ellenôrzésért felelôs megnevezését, az
intézkedés határidejét.

20. § (1) A Képviselô-testület elé kerülô elôterjesztés
összeállításáért az elôterjesztô a felelôs. Az elôterjesztô
az elôkészítés során megismeri és figyelembe veszi a napi-
rendi témájában érintett szerv, illetve a lakosság vélemé-
nyét, javaslatát.

(2) Bizottság bármely elôterjesztéshez – az ezekhez
benyújtott módosító javaslatokat is értékelô – véleményt
nyújthat be a képviselô-testülethez.

Sürgôsségi indítvány

21. § (1) Sürgôsségi indítványnak minôsül minden
olyan indítvány, mely az ülés meghívójában az elôterjesz-
tések között nem szerepel.

(2) A képviselô-testület a napirend tárgyalása során
dönt az elôterjesztés napirendre vételérôl. Ha nem isme-
ri el a sürgôsséget, az elôterjesztést a következô ülés na-
pirendi javaslataként kell kezelni.

(3) A sürgôsségi indítványt írásban a polgármesternél
kell benyújtani a napirend megállapítását megelôzôen, a
sürgôsség tényének indokolásával.

(4) Sürgôsségi indítványt nyújthat be
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a bizottság
d) a képviselô
e) a jegyzô.

Kérdés, interpelláció

22. § (1) Kérdésnek minôsül az önkormányzati hatás-
körbe tartozó szervezeti, mûködési, döntési, elôkészítési
jellegû tudakozódás.

(2) Interpellációnak minôsül a magyarázatadási köte-
lezettség az interpellált személy feladatkörébe tartozó va-
lamennyi ügyben.

(3) A kérdésre a Képviselô-testület ülésén válaszol az,
akihez a kérdést intézték, ennek hiányában 15 napon be-
lül írásban érdemi választ ad.

(4) A képviselô a Képviselô-testület ülésén interpellá-
ciót intézhet

a) a polgármesterhez,
b) az alpolgármesterhez,
c) a bizottság elnökéhez,
d) a jegyzôhöz.

(5) Az interpellációra az ülésen, ennek hiányában 15
napon belül írásban érdemi választ ad az, akihez az inter-
pellációt intézték.

(6) Ha a képviselô az interpellációra adott választ nem
fogadja el, úgy a Képviselô-testület dönt az elfogadásról.
Elfogadás hiányában a Képviselô-testület eseti bizottsá-
got hoz létre az interpelláció tárgyát képezô téma vizsgá-
latára, vagy a kivizsgálással bizottságát bízza meg. A vizs-

gálat eredményérôl a soron következô rendes ülésen a
Képvi-selô-testületet tájékoztatni kell.

Vita

23. § (1) Az írásbeli elôterjesztést és az önálló indít-
ványt az elôterjesztô vita elôtt szóban kiegészítheti, mó-
dosíthatja.

(2) A vita megkezdése elôtt az illetékes szakbizottság
elnöke – távollétében képviselô tagja – nyilatkozik az elô-
terjesztésrôl.

(3) A polgármester a napirendek sorrendjében min-
den elôterjesztés felett külön-külön nyit vitát.

(4) Az elôterjesztôhöz a Képviselô-testület tagjai, a ta-
nácskozási joggal résztvevôk kérdéseket tehetnek fel,
amelyre az elôadó válaszol.

(5) Felszólalásra a jelentkezés sorrendjében kerülhet
sor. A polgármester soron kívüli felszólalást is engedé-
lyezhet.

(6) Az elôterjesztô a javaslatot, illetve a települési kép-
viselô a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoz-
tathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is
vonhatja.

24. § (1) A vita lezárására, a hozzászólások idôtarta-
mának korlátozására a Képviselô-testület bármely tagja
javaslatot tehet. Errôl a Képviselô-testület vita nélkül ha-
tároz. A vita lezárása után a napirend elôterjesztôje a hoz-
zászólásokkal összefüggésben ismerteti álláspontját.

(2) A vita lezárása után, a határozathozatal elôtt a
jegyzônek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét il-
letôen észrevételt kíván tenni.

(3) Bármelyik képviselô a szavazás megkezdéséig java-
solhatja a téma napirendrôl történô levételét, a döntésho-
zatal elhalasztását. A javaslatról a Képviselô-testület vita
nélkül dönt.

25. § Módosító javaslatot az ülés elôtt írásban, illetve
az ülésen szóban lehet elôterjeszteni. Az elôterjesztô nyi-
latkozik, hogy a módosító javaslatot befogadja-e. A szava-
zás elrendelése elôtt az ülés elnöke a módosító javaslat
írásba foglalását kérheti. Amennyiben az elôterjesztô a
módosító javaslatot befogadja, a módosítással együtt kell
szavazásra bocsátani a rendelettervezetet vagy határozati
javaslatot, amennyiben nem fogadja be, az eredeti elôter-
jesztésben szereplô rendelettervezetet vagy határozati ja-
vaslatot kell szavazásra bocsátani.

A szavazás rendje

26. § (1) A Képviselô-testület a napirendi pont vitáját
követôen a döntést igénylô kérdésben rendeletet alkot
vagy határozatot hoz.

(2) Az ülés elnöke az elôterjesztett javaslatokat külön-
külön bocsátja szavazásra. A módosító javaslatról való
szavazás megelôzi az elôterjesztett javaslatról való szava-
zást. Ha az egymást kizáró javaslatok közül a Képviselô-
testület az egyik javaslatot elfogadja, a többirôl nem kell
szavazást elrendelni.

(3) Ha a Képviselô-testület két vagy több elôterjesz-
tést együtt vitatott meg a határozati javaslatokról akkor is
külön-külön kell szavazást elrendelni.
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27. § (1) A Képviselô-testület a döntéseit kézfeleme-
léssel hozza.

(2) Szavazategyenlôség esetén a vita tovább folytatha-
tó és a javaslat ismét szavazásra bocsátható. Ismételt sza-
vazategyenlôség esetén az elôterjesztô javaslatát a követ-
kezô rendes ülésre terjesztheti elô.

(3) A Képviselô-testület a döntéseit egyszerû többség-
gel hozza. Az egyszerû többséggel elfogadható javaslat el-
fogadásához a jelenlévô Képviselô-testületi tagok több
mint felének ,,igen” szavazata szükséges.

(4) A minôsített többséggel elfogadható javaslat elfo-
gadásához a megválasztott képviselôk több mint felének
,,igen” szavazata szükséges. A (3) bekezdésben foglaltak-
tól eltérôen minôsített többség szükséges:

a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és mûködésének megha-

tározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás,
kinevezés, vezetôi megbízás;

c) a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és el-
ismerô címek alapítása;

d) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibo-
csátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot kelet-
keztetô kötelezettségvállalás, államháztartáson kí-
vüli forrás átvétele, átadása;

e) önkormányzati társulás létrehozása, megszünteté-
se, abból történô kiválás, a társulási megállapodás
módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szerve-
zethez való csatlakozás, abból történô kiválás;

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együtt-
mûködésrôl, nemzetközi önkormányzati szervezet-
hez való csatlakozás, abból történô kiválás;

g) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
h) közterület elnevezése, köztéri szobor, mûalkotás ál-

lítása;
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,

Kormányhivatalnál, Ügyészségnél, bíróságnál, per-
indítás;

j) a települési képviselô, polgármester méltatlansági
és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, to-
vábbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;

k) az önkormányzati képviselôi megbízatás megszû-
nésérôl való döntés, ha a képviselô egy éven át nem
vesz részt a Képviselô-testület ülésén;

l) a településfejlesztési eszközök és a településszerke-
zeti terv jóváhagyása, területszervezési kezdemé-
nyezés;

m) zárt ülés elrendelése;
n) képviselô-testületi tag kizárása;
o) a Képviselô-testület megbízatásának lejárta elôtti

önfeloszlatás;
p) Önkormányzati pénzügyi kötelezettséget vállaló

szerzôdéskötéshez;
q) sürgôsségi indítvány tárgyában való döntéshez;

(5) A (4) bekezdés szerinti minôsített többséghez kö-
tött aktusok visszavonásához, megszüntetéséhez szintén
minôsített többséggel történô döntés szükséges.

28. § (1) A Képviselôtestület titkos szavazással dönt
mindazon esetekben amikor jogszabály azt kötelezô jel-
leggel elôírja, és az alábbi esetekben:

a) A Képviselô-testület titkos szavazást tart a díszpol-
gári cím és

b) a Pilisborosjenôért emlékérem odaítélésekor.

(2) A Képviselô-testület titkos szavazással dönthet az
Mötv. 46.§ (2) a) és b) pontja szerinti tárgykörökben,
amennyiben azt legalább 4 képviselô kezdeményezi.

(3) A titkos szavazást a jegyzô bonyolítja le, tájékozta-
tást ad a szavazás lebonyolításáról, a szavazást követôen
megszámlálja a szavazatokat és a szavazás eredményérôl
jelentést tesz a Képviselô-testületnek.

(4) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazóla-
pon, arra kijelölt helyiségben és szavazóurna igénybevéte-
lével történik.

(5) A titkos szavazásról külön jegyzôkönyv készül,
amely tartalmazza:

a) a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét,
b) a Képviselô-testület jelen lévô tagjainak nevét,
c) a szavazás során felmerült körülményeket.

(6) A titkos szavazásról készült jegyzôkönyvet csatolni
kell a képviselôtestület ülésérôl készült jegyzôkönyvhöz.

(7) A titkos szavazásra vonatkozóan az Mötv. 48. § (4)
bekezdése szerinti szabály jelen rendelet 29. § (5) bekez-
désben lévô név szerinti szavazás kötelezettségével érin-
tett témakörök kivételével alkalmazható.

29. § (1) A Képviselô-testület legalább 2 fô képviselô
indítványára név szerinti szavazást tart.

(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyzô ABC sorrend-
ben felolvassa képviselôk nevét akik ,,igen”, ,,nem”,
,,tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyzô a sza-
vazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlál-
ja és az eredményrôl az ülés elnökét tájékoztatja. A szava-
zás eredményét az ülés elnöke állapítja meg.

(3) Személyi és ügyrendi kérdésben név szerinti szava-
zás nem tartható.

(4) A név szerinti szavazás tényét a jegyzôkönyvben
rögzíteni kell. A jegyzôkönyvhöz csatolni kell a szavazás
eredményét.

(5) Név szerinti szavazást kell tartani: 
a) a Képviselô-testület megbízatásának lejártát meg-

elôzô feloszlásáról szóló testületi döntésrôl,
b) önkormányzati vagyon megterhelésérôl,
c) hitelfelvételrôl, 
d) önkormányzati kötvénykibocsátásról.

(6) A név szerinti szavazásra vonatkozóan az Mötv. 48.
§ (3) bekezdésében foglaltak irányadóak.

Jegyzôkönyv

30. § (1) A Képviselô-testület ülésérôl szóló jegyzô-
könyvre, annak aláírására, közokirati jellegére, betekint-
hetôségére az Mötv. 52. § (1) bekezdése szerinti szabályok
irányadóak.

(2) A Képviselô-testület ülésérôl hangfelvétel alapján
készül jegyzôkönyv. A hangfelvétel ôrzésérôl a jegyzô
gondoskodik.
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(3) A zárt ülésrôl külön jegyzôkönyv készül.

(4) A jegyzôkönyv eredeti példányát a mellékletekkel
együtt a jegyzô kezeli. Egy példányt a Pest Megyei Kor-
mányhivatalnak kell továbbítani, további egy példányt –
zárt ülésrôl készített jegyzôkönyvet kivéve – a Polgármes-
teri Hivatal irattárában kell elhelyezni.

A Képviselô-testület döntései

31. § (1) A Képviselô-testület a törvényben meghatá-
rozott esetben határozatot hoz, rendeletet alkot.

(2) A Képviselô-testület határozata tartalmazza
a) a testület döntését,
b) a döntés végrehajtásának határidejét,
c) a végrehajtásért felelôs személy nevét, szerv elneve-

zését,
d) a határozatról értesítendôk körét.

(3) A Képviselô-testület határozatának megjelölésére
a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során
történô megjelölésrôl szóló jogszabály rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(4) A Képviselô-testület döntéseirôl a jegyzô határidô-
nyilvántartást vezet.

(5) A döntést a jegyzôkönyv aláírását követôen hala-
déktalanul el kell elküldeni a végrehajtásért felelôs sze-
mélynek és szervnek.

32. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdemé-
nyezheti

a) a települési képviselô
b) a bizottság,
c) a polgármester,
d) az alpolgármester,
e) a jegyzô,
f) a településen mûködô nemzetiségi önkormányzat,
g) az önkormányzat által fenntartott intézmény veze-

tôje,
h) a település önszervezôdô közössége.

(2) A rendelet-tervezet elôkészítéséhez a Képviselô-
testület elveket, szempontokat állapíthat meg.

(3) A rendelet-tervezet kodifikációját a jegyzô végzi.
Esetenként megbízható az elôkészítéssel a tárgy szerint
illetékes bizottság, ideiglenes bizottság, illetve külsô
szakértô.

33. § (1) Az önkormányzati rendelet elôkészítése so-
rán elemezni kell a jogszabályi környezetet, a szabályo-
zandó tárgy szerint érintett szervezetek, szakemberek vé-
leményét, álláspontját, társadalmi egyeztetés releváns
eredményét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elemzés eredmé-
nyét a rendelet elôterjesztésében az elôterjesztô ismerteti.

(3) A lakosság széles körének jogait, kötelességeit
érintô önkormányzati rendelet tervezetét legalább 5 nap-
ra társadalmi egyeztetés céljából el kell helyezni a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetôtábláján és az önkormányzat hon-
lapján. A településen lakó választópolgárok a tervezettel
kapcsolatos véleményt írásban juttatják el a polgármester-
hez a közzétételben megjelölt idôpontig. 

(4) A (4) bekezdés szerinti társadalmi egyeztetésre
nem lehet bocsátani a helyi adóval, önkormányzati va-
gyongazdálkodással, költségvetéssel, önkormányzati be-
vétellel és a Képviselô-testület szervezeti és mûködési
szabályzatával kapcsolatos rendeleteket.

34. § (1) A rendelet-tervezetet a polgármester vagy a
jegyzô terjeszti Képviselô-testület elé.

(2) A rendelet-tervezet általános és részletes indoko-
lással terjeszthetô elô. Az elôterjesztô tájékoztatja a Kép-
viselô-testületet az elôkészítés és a véleményeztetés során
felvetett, de a tervezetben nem szereplô javaslatokról is,
utalva a mellôzés indokaira.

(3) A rendelet hiteles, kihirdetésre kerülô szövegét a
jegyzô állapítja meg.

(4) A jegyzô a hatályos önkormányzati rendeletek
jegyzékét naprakész állapotban vezeti. 

(5) Az önkormányzati rendeletek végrehajtására köte-
lezettek évente, a munkatervben meghatározott idôpont-
ban tájékoztatást adnak a végrehajtás helyzetérôl és a
végrehajtás legfontosabb tapasztalatairól.

35. § (1) A képviselôtestület rendeleteit, határozatait a
naptári év elejétôl kezdôdôen folyamatosan kell számoz-
ni. A rendelet megjelölése tartalmazza a számát, a kihir-
detés dátumát, a határozat megjelölése tartalmazza szá-
mát és meghozatalának idôpontját.

(2) A rendelet és a normatív határozat a Polgármesteri
Hivatal hirdetôtábláján történô kifüggesztéssel kerül kihir-
detésre, de meg kell jelentetni az Önkormányzat hivatalos
lapjának, a Hírmondónak a soron következô számában is
azzal a kitétellel, hogy a lapban csak a rendelet törzsszöve-
gét kell közzétenni, az egységes szerkezetû rendeleteket, il-
letve a rendeletek mellékleteit csak az önkormányzat hon-
lapján kell megjeleníteni. A rendelet és a határozat a Pol-
gármesteri Hivatal épületében tekinthetô meg személyesen.

(3) A rendeletek aláírására, kihirdetésére és helyesbí-
téséra az Mötv. 51.§-a irányadó.

Közmeghallgatás

36. § (1) Kötelezô közmeghallgatást tartani a munka-
tervben valamint a Képviselô-testület által esetenként
meghatározott egyes napirendek tárgyalása elôtt.

(2) A közmeghallgatás idôpontját a Hírmondóban és
az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a közmeg-
hallgatás elôtt legalább 30 nappal, illetve plakáton kell azt
feltüntetni az intézmények hirdetôtábláján.

(3) A közmeghallgatás gyakoriságára, a válaszadás
szabályaira az Mötv. 54. §-a irányadó.

A települési képviselô

37. § (1) A képviselôt törvényben és önkormányzati
rendeletben meghatározott jogok illetik meg és kötele-
zettségek terhelik.

(2) A képviselô eskütételére vonatkozó szabályokat
törvény határozza meg.

(3) A képviselô
a) tevékenyen részt vesz a Képviselô-testület és annak

a bizottságnak a munkájában, amelynek tagja
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b) írásban vagy szóban a polgármesternek, vagy a bi-
zottság elnökének bejelenti, ha a Képviselô-testü-
let, illetve bizottság ülésén nem tud részt venni,
vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoz-
tatva van,

c) a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okot
az elôterjesztés vitájának megkezdése elôtt bejelenti,

d) a Képviselô-testület vagy bizottság megbízásából
való eljárásáról a következô ülésen beszámol.

(4) A képviselôk és a nem képviselô bizottsági tagok
tiszteletdíjáról és költségtérítésérôl jelen rendelet 3. szá-
mú melléklete rendelkezik.

(5) Ha a bizottság tagja a bizottság ülésérôl indokolat-
lanul, sorozatosan távol marad, úgy a bizottság javaslatá-
ra a Képviselô-testület dönthet a bizottsági tagság meg-
szüntetésérôl. E pontban foglalt rendelkezések irányadók
a bizottság nem képviselô tagjaira is.

(6) A képviselô – a választópolgárokkal való közvetlen
és rendszeres kapcsolat-tartása végett – fogadóórát tart-
hat.

38. § (1) A képviselôt a tisztségviselôk, a jegyzô, a Pol-
gármesteri Hivatal, az önkormányzati társaságok és intéz-
mények vezetôi, ügyintézôi munkaidô alatt kötelesek fo-
gadni.

(2) A képviselô az önkormányzati hivatalos iratokba
betekinthet. Az iratbetekintés joga a képviselôt a nem ön-
kormányzati hatósági ügyekben keletkezett iratok tekin-
tetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben fog-
lalt korlátozások figyelembevételével illeti meg.

(3) A képviselô jogaira és kötelezettségeire az Ötv. 19.
§-a irányadó.

(4) A képviselô költségtérítésére és munkahelyén a
munkavégzés alóli felmentésére az Ötv. 20. § (1) bekezdé-
se irányadó.

A Képviselô-testület bizottságai

38. § (1) A Képviselô-testület döntéseinek elôkészí-
tésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenôr-
zésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntés-
hozatalra állandó bizottságokat választ, ideiglenes bizott-
ságot választhat.

(2) A Képviselô-testület állandó bizottságai:
a) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
b) Mûszaki és Fejlesztési Bizottság
c) Humán Bizottság
(3) Az állandó bizottságok képviselô tagjainak száma:
a) Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság, létszáma: 5 fô;
b) Mûszaki és Fejlesztési Bizottság, létszáma: 7 fô;
c) Humán Bizottság, létszáma: 5 fô.
(4) Az állandó bizottságok tagjainak névsorát az

SZMSZ 2. számú függeléke, a bizottságokra átruházott ha-
táskörök és az általuk ellátandó feladatok részletes jegyzé-
két az SZMSZ 2. számú melléklete rögzíti. A bizottságok
feladatkörének módosítását szükség esetén a Képviselô-
testület bármely tagja írásban indítványozhatja.

39. § (1) A Képviselô-testület meghatározott feladat
ellátására eseti bizottságot hozhat létre. Az eseti bizottság
megbízatása a tevékenységérôl szóló jelentés elfogadásá-
ig tart.

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát és mûködésének
idôtartamát a Képviselô-testület a bizottság megválasztá-
sakor állapítja meg.

(3) Az ideiglenes bizottság mûködésére az állandó bi-
zottságokra vonatkozó szabályok megfelelôen irányadók.
Az ideiglenes bizottság elnöke csak képviselô lehet.

40. § (1) A bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben
a) elôkészíti a Képviselô-testület döntését,
b) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
c) szervezi a Képviselô-testület döntéseinek végrehaj-

tását,
d) kezdeményezi valamely elôterjesztés vagy indítvány

sürgôsségi tárgyalását,
e) állást foglal a Képviselô-testület által meghatáro-

zott elôterjesztésben foglaltakról
f) ellenôrzi a Polgármesteri Hivatalnak a Képviselô-

testület döntéseinek elôkészítésére, illetve végrehaj-
tására irányuló tevékenységét,

g) ellátja a Képviselô-testület által esetenként megha-
tározott feladatokat.

(2) A bizottságok létrehozására az Mötv. 57. § (1) és
(3) bekezdései, az elnök és tagjainak megbízatására, vá-
lasztására, összetételére, megbízatásról történô lemon-
dásra az Mötv. 58. § (1) bekezdése, Képviselô-testületi át-
ruházott hatáskörökre az Mötv. 59. § (1) és (3) bekezdései,
ügyrendjére az Mötv. 60. §-a, a bizottság összehívására,
döntéseinek végrehajtására és felfüggesztésére az Mötv.
61. § rendelkezési irányadóak.

A bizottsági mûködés fôbb szabályai

41. § (1) A bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása
esetén elnökhelyettes hívja össze és vezeti. Az elnök és az
alelnök egyidejû akadályoztatása vagy a pozíciók egyidejû
betöltetlensége esetén az akadályoztatás vagy betöltetlen-
ség 14. napját követôen a polgármester, akadályoztatása
esetén az alpolgármester összehívhatja és ülését vezetheti
az akadályoztatás vagy betöltetlenség befejezôdéséig tar-
tó idôszakban.

(2) A bizottság elnöke a meghívót és a napirendi pon-
tokhoz tartozó elôterjesztéseket az ülés elôtt 3 nappal
megküldi a bizottság tagjainak és a meghívottaknak.

(4) A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert,
az alpolgármestert, a jegyzôt, valamint a napirend által
érintett helyi önszervezôdô közösség képviselôjét. A bi-
zottság elnöke a bizottsági ülésre más érdekelteket is
meghívhat, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek
részt.

(5) Bármely képviselô, a polgármester, az alpolgár-
mester és a jegyzô javaslatot tehet valamely, a bizottság
feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására. A bizottság
elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé
terjeszti, melyekre köteles meghívja az indítványozó
képviselôt.

(6) A bizottság köteles a munkatervében szereplô, il-
letve a Képviselô-testület által meghatározott feladatokat
az elôírt határidôre elvégezni. A soron következô Kép-
viselô-testületi ülés elôtt 5 nappal a bizottság rendelkezé-
sére bocsátott elôterjesztést legkésôbb a Képviselô-testü-
leti ülést megelôzô nap köteles megtárgyalni. A bizottsági
ülést követôen benyújtott sürgôsségi indítványokról, illet-
ve módosító javaslatokról a bizottság a Képviselô-testüle-
ti ülés megkezdéséig foglalhat állást.
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(7) A bizottság döntéseirôl a bizottság elnöke ad tájé-
koztatást.

(8) A bizottsági ülésrôl készült jegyzôkönyvet a bizott-
ság elnöke és a bizottság által kijelölt tag írja alá.

(9) A bizottság a tevékenységérôl évente a munkaterv-
ben meghatározott idôpontban beszámol a Képviselô-tes-
tületnek.

(10) A bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáról a
jegyzô gondoskodik. A bizottságok iratait az ügyiratkeze-
lésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

Polgármester, Alpolgármester, Jegyzô

42. § (1) A polgármester megbízatását foglalkoztatási
jogviszonyban látja el.

(2) A polgármester eskütételére az Mötv. 63.§-a, az
ülések összehívására az Mötv. 65. §-a, polgármester Kép-
viselô-testületi tagságára az Mötv. 66. §-a irányadó.

(3) A polgármester jogait és kötelezettségeit az Mötv.
67. §-a szabályozza.

(4) A polgármester feladata a Képviselô-testület mû-
ködésével kapcsolatban

a) képviseli a Képviselô-testületet,
b) elôterjeszti a Képviselô-testület munkatervét,
c) beszámol az átruházott hatáskör gyakorlásáról,
d) segíti a képviselôk munkáját,
e) aláírja a Képviselô-testület rendeletét, valamint az

üléstôl készített jegyzôkönyvet,
f) ellenôrzi a Képviselô-testület határozatainak végre-

hajtását.
(5) A polgármester ismételt tárgyalásra vonatkozó jo-

gait az Mötv. 68. § (1) bekezdése tartalmazza.

43. § (1) A polgármesternek az Mötv.  68. § (2) bekez-
dése szerinti döntéshozatala nem terjed ki

a) rendeletalkotásra,
b) önkormányzati vagyon megterhelésére,
c) hitelfelvételre,
d) részvénykibocsátásra,
e) fegyelmi eljárásban történô döntéshozatalra.
(2) A polgármester az Mötv. 68. § (3) bekezdés szerin-

ti, a Képviselô-testület utólagos tájékoztatása mellett két
ülés közötti idôszakban meghozható döntései az alábbi
tárgykörökben hozhatja meg

a) önkormányzat által vagy önkormányzati társulási
tagként benyújtható, pályázati támogatással járó
pályázati anyag benyújtása, amennyiben a Képvise-
lô-testületi ülésen történô tárgyalás a pályázati ha-
táridô elmulasztásával járna és a pályázati önrész
nem haladja meg az 1.000.000 Ft-ot,

b) pályázati nyilatkozat pótlása, amennyiben a Képvi-
selô-testületi ülésen történô tárgyalás a nyilatkozat-
tételi határidô elmulasztásával járna,

c) veszélyhelyzet, súlyos káresemény elhárításához
szükséges intézkedés meghozatala,

d) az Önkormányzat jogérvényesítése érdekében tett
jognyilatkozat vagy beadvány, kereset, amennyiben
a képviselô-testületi ülésen történô tárgyalás jog-
vesztô határidô elmulasztásával járna,

e) amennyiben a döntés elmaradása az önkormányzat-
nak vagyoni hátrányt jelentene.

(3) A polgármester önkormányzati rendeletben meg-
határozott értékhatárig dönt a forrás-felhasználásról,
döntésérôl tájékoztatja a Képviselô-testületet.

44. § (1) A Képviselô-testület a polgármester helyette-
sítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ.
Választására, jogállására az Ötv. 34. §-a, eskütételére, jog-
állására az Mötv. 63. §-a irányadó.

(2) Az alpolgármester megbízatását foglalkoztatási
jogviszonyban látja el.

45. § (1) A jegyzô kinevezésére, 6 hónapon túli akadá-
lyoztatása esetén történô helyettesítésére, a jegyzôi állás 6
hónapon túl történô betöltetlensége esetére vonatkozó
szabályokra, a jegyzô jogaira és kötelezettségeire az Mötv.
81–82. §-ai irányadóak. 

(2) A jegyzô feladati a Képviselô-testület és a bizottsá-
gok mûködésével kapcsolatban

a) törvényességi szempontból véleményezi az elôter-
jesztéseket,

b) biztosítja a mûködéssel összefüggô szervezési és
ügyviteli feladatok ellátását,

c) gondoskodik a jegyzôkönyv elkészítésérôl és a Pest
Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztésérôl,

d) elôkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket,
e) aláírja az önkormányzat rendeleteit, gondoskodik a

kihirdetésrôl.
(2) A jegyzô gyakorolja a munkáltatói jogokat a Pol-

gármesteri Hivatal köztisztviselôi felett.
(3) A jegyzôt jegyzôi hatósági jogkörben hat hónapot

meg nem haladó akadályoztatása esetén, az adóhatósági
jogkörök kivételével, az igazgatási ügyintézô helyettesíti.

(4) A jegyzôt pénzügyi igazgatási és gazdálkodási fel-
adatkörében, valamint adóhatósági jogkörben hat hóna-
pot meg nem haladó akadályoztatása esetén a Gazdasági
Iroda vezetôje helyettesíti.

(5) A jegyzôt a Képviselô-testületi elôterjesztések tör-
vényességi ellenôrzésében és a Képviselô-testületi ülése-
ken a törvényességi felügyeletet szolgáló részvétel tekin-
tetében hat hónapot meg nem haladó akadályoztatása
esetén az anyakönyvvezetô helyettesíti.

46. § Amennyiben a polgármester és az alpolgármes-
ter 5 munkanapot meghaladó idôtartamig egyidejûleg
akadályoztatott a fizetési kötelezettségvállalásban, a gaz-
dasági iroda vezetôje jogosult helyettesíteni a kötelezett-
ség vállalásban. Amennyiben a jegyzô és a Gazdasági Iro-
da vezetôje 5 munkanapot meghaladó idôtartamig egyi-
dejûleg akadályoztatott a fizetési kötelezettségvállalás-
ban, az adóhatósági ügyintézô jogosult helyettesíteni a
kötelezettségvállalásban. A 15 napon túli kötelezettség-
vállalásra az Mötv. 112.§ (4) bekezdése szerinti helyettesí-
tés irányadó. 

Polgármesteri Hivatal

47. § (1) A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Pilis-
borosjenôi Polgármesteri Hivatal.

(2) A Polgármesteri Hivatal székhelye: 2097 Pilisbo-
rosjenô, Fô út 16.
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(3) A Polgármesteri Hivatal belsô szervezeti tagozó-
dása:

a) Polgármester
b) Alpolgármester
c) Jegyzô
d) Gazdasági Iroda
e) Hatósági Iroda
(3) Idôszaki és rendkívüli feladatok ellátására – a

jegyzô ajánlására – külön szervezeti egység hozható létre.
Errôl a polgármester köteles tájékoztatni a Képviselô-
testületet.

(4) A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
a) hétfôn: 8.00–18.00 óráig,
b) kedden és csütörtökön: 8.00–16.00 óráig,
c) szerdán: 8.00–16.30 óráig,
d) pénteken: 8.00–13.30 óráig tart. 

(5) A Képviselô-testület a polgármester elôterjesztése
alapján meghatározza a Polgármesteri Hivatal belsô szer-
vezeti tagozódását, az ügyfélfogadása rendjét, valamint a
bértömeget. 

(6) A polgármester az (5) bekezdésre vonatkozó elô-
terjesztését a jegyzô ajánlásainak figyelembevételével te-
szi meg.

48. § (1) A Polgármesteri Hivatalt a Képviselô-testü-
let az Mötv. 84. § (1) bekezdés szerinti célra hozta létre. A
Hivatal köteles ellátni a bizottságok mûködésével kap-
csolatos, valamint a Képviselô-testület és a polgármester
által meghatározott feladatokat, különös tekintettel
azokra az esetekre, amikor a Képviselô-testület által át-
ruházott hatáskörben jár el a bizottság.

(2) A települési képviselô a polgármesteri hivataltól a
jegyzô útján igényelheti a képviselôi munkához szükséges
tájékoztatást és ügyviteli közremûködést. 

(3) A Polgármesteri Hivatal igény szerint köteles az
Önkormányzat és a hivatal mûködésével, a község életé-
vel kapcsolatban adatokat szolgáltatni és jelentést készí-
teni a Képviselô-testületnek, valamint a bizottságoknak.

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselôjét a tudo-
mására jutott szolgálati és üzleti titok, valamint személyes
adat tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E ti-
toktartási kötelezettség – a személyes adatok védelmérôl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével –
kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A
titoktartási kötelezettség a köztisztviselô közszolgálati
jogviszonyának megszûnése után is fennáll.

49. § (1) A Polgármester Hivatal a jegyzô által elké-
szített és a polgármester által jóváhagyott ügyrend szerint
mûködik, amely a hivatal feladatait és a belsô szervezeti
egységek, valamint a dolgozók közötti munkamegosztás
részletes szabályait tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal szervezeti és mûködési
szabályzatát, részletes ügyrendjét jelen rendelet 4. számú
melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatalban a vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettséggel járó munkaköröket és a vagyon-
nyilatkozattételre vonatkozó eljárásrendet az SZMSZ 5.
számú melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatalban a képzettségi és illet-
ménypótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket
az SZMSZ 6. számú melléklete tartalmazza.

(4) A kiadmányozás szabályait az SZMSZ 7. számú
melléklete tartalmazza.

50. § (1) E rendelet alkalmazásában önszervezôdô kö-
zösség bármely, a település közigazgatási területén szék-
hellyel rendelkezô egyesület, alapítvány, egyház, nonprof-
it szervezet.

(2)  Jelen rendelet 2013. május 1. napjával lép hatály-
ba. Kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti Pilisborosjenô Község Önkormányzata Képvi-
selô-testületének a Képviselô-testület és szervei Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzatáról szóló 17/2011. (XI. 9.) (ha-
tályos 2011. 11. 10. napjától) számú rendelete és annak
módosítására irányuló 19/2012. (X.2.) (hatályos 2012. 11.
01. napjától) Önk. számú, 27/2012. (XII.18.) (hatályos
2013. 01. 01.) napjától) Önk. számú, 2/2013. (II. 13.) (ha-
tályos 2013. 03. 01. napjától) Önk. számú, és 5/2013.
(2013. 02. 26.) (hatályos 2013. 02. 27. napjától) Önk. szá-
mú rendeletei.

(4) A rendelet mellékletei:

1. számú melléklet: Pilisborosjenô Község Önkor-
mányzat tevékenységéhez kapcsolódó feladatai

2. számú melléklet: A Képviselô-testülettôl a bizottsá-
gokra és a polgármesterre átruházott hatáskörök

3. számú melléklet: A képviselôk és a nem képviselô
bizottsági tagok tiszteletdíja és költségtérítése

4. számú melléklet: A polgármesteri hivatal részletes
ügyrendje, az ügyfélfogadási rendje, a polgármester,
az alpolgármester és a jegyzô fogadóóráinak idô-
pontja

5. számú melléklet: A vagyonnyilatkozat tételi kötele-
zettséggel járó munkakörök jegyzéke és a vagyon-
nyilatkozattételre vonatkozó eljárásrend

6. számú melléklet: A képzettségi és illetménypótlékra
jogosító munkakörök és képzettségek jegyzéke

7. számú melléklet: A kiadmányozás rendje

(5) A rendelet függelékei:

1. számú függelék: A Képviselôtestület tagjainak név-
sora

2. számú függelék: A Képviselô-testület állandó bi-
zottságainak tagjainak névsora

3. számú függelék: Társulási dokumentumok

Paksi Imre Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyzô

A rendeletek mellékletei és függelékei megtekinthetôk a www.pilisborosjeno.hu honlapon.
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Civil kezdeményezés:
Csatlakozzon Ön is! 

Kátyúzási összefogást 
szervezünk!

Amennyivel tud, kérjük járuljon
hozzá a falu útjainak 

kátyúzásához!

Bôvebb információ:

Gergely György 06-20-390-7603
gergely1957@gmail.com

Nemrég beszámoltam a tûzoltó egye-
sületünk tevékenységérôl, aktuális fel-
adatairól, munkájáról. Annak, hogy
most ismét írok, számunkra különösen
fájó oka van: lemondott parancsnoki
tisztségérôl ifj. Komlós Tibor. Ezzel
egyesületünk életében megszakadt a
Komlós ,,dinasztia” sok-sok éve tartó
parancsnoki szerepe. Ezúton is köszön-
jük parancsnokként végzett munkáját.
ifj. Komlós Tibor tûzoltóként továbbra
is tagja marad egyesületünknek. Számí-
tunk munkájára. 

Az utód megtalálása nehéz feladat
volt, mivel tagjaink között nem volt más-
nak megfelelô végzettsége. Végül Tasi
Tamást választottuk, aki születése óta itt
él a faluban, ráadásul hivatásos tûzoltó,
ezért ôt kértük fel a tisztség betöltésére.
Tasi Tamást elvállalta a feladatot.

A munka jobb elosztása érdekében
új tisztségeket hoztunk létre, a létesít-
ményfelelôs Soltész Zoltán lett, illetve
gépjármû felelôsnek Urbán Attilát bíz-
tuk meg, a szervezôi feladatokat Király
Tibor fogja ellátni. Az elnök és a pa-
rancsnok helyettes személye nem válto-
zott.

Ez az év, számunkra rosszul indult,
mert januárban volt néhány tûzeset, és
mûszaki mentés. 

A másoknak sok bosszúságot okozó
csapadékos idôjárás nekünk barátunk
volt, hisz elmaradtak a tavaszi idôszak
erdôtüzei. Helyette a március 14–15.
havazás, hófúvás okozta káosz felszá-
molása végett Bábolnáig voltunk kive-
zényelve.

A tavaly kötött együttmûködési meg-
állapodás ünnepélyesen meg lett erôsít-
ve a Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságon. A tavalyi megállapodás kie-
gészült új feladatokkal, hisz csapatunk
1. kategóriás. Feladatainkat kibôvítet-
tük katasztrófa esetére szóló polgári vé-
delemi ellátással.

A tavalyi OKF pályázaton autójavítást
is nyertünk, ennek befejezéseként egyik
autónkat saját kivitelezésben újra fé-
nyeztük, ezt épp a napokban fejeztük be.

Ebben az évben is indulunk az OKF

A Pili
közsé

magáns

Muskátlik, 
virág-, és 

zöldségpalánták

termelôi áron kaphatók!

Fekete Éva
2097 Pilisborosjenô Lovarda u 6.

hétköznap 17-19 óráig,
hétvégén 8-11-ig 15-19óráig 

szerda szünnap! 
Telefon:

26/816-051, 06-20/2937377

A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat
támogatásával.

Pilisborosjenôvel kapcsolatos történésekrôl, az önkormányzat
mûködésével összefüggô kritikákról, véleményekrôl, közéleti kér-
désekrôl az alábbi honlapokon tájékozódhatnak:

www.pilisborosjeno.hu (az önkormányzat weblapja)
www.pbj.hu
www.pbjfalunkert.hu

KKeeddvveess  

OOllvvaassóókk !!

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER

vállalja
egyedi ajtók, ablakok készítését,

egyéb asztalos munkák 
kivitelezését:

06-26-336-260

pályázatán, reméljük ismét a maximáli-
san adható összeget kapjuk. 

Igyekszünk kihasználni a pályázati
lehetôséget, ezért támogatásért pályáz-
tunk a Norvég civil alapnál is.

Ennyit szerettem volna megismer-
tetni Önökkel. Köszönöm, hogy elol-
vasták soraimat, és hogy támogatják
önként vállalt feladatunkat, melyet
Önökért végzünk. Remélem, hogy a jö-
vôben nem káreset kapcsán találko-
zunk Önökkel.

Heves László
elnök

Néhány szó a tûzoltókról

ÁÁLLLLÁÁSS HH II RR DD EE TT ÉÉ SS
Pilisborosjenô Község Önkormányzata regisztrált álláskeresôket keres

közcélú munkára, az alábbiak alapján:
1 fô segédmunkás, 
1 fô asztalos szakmunkás, 
1 fô festô szakmunkás, 
1 fô kômûves szakmunkás.

Bérezés a jelenleg hatályos közfoglalkoztatási (170/2011. (VIII.2 4.)
Korm.r. 1. § (1) bek. 421/2012. (XII. 29.) Korm.r. 3. § (1) bek.), ill. garantált
közfoglalkoztatási (170/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 2. § (1) bek. 421/2012. (XII.
29.) Korm.r. 3. § (2) bek.) bérek alapján.

A fent nevezett állásokkal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:
Takácsné Papp Erika 06-26-336-028/128 telefonszámon vagy személyesen a

Polgármesteri Hivatalban 2097 Pilisborosjenô, Fô u. 16. szám alatt.
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PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: 
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.
Megjelenik: havonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

ZZÖÖLLDDSSÉÉGG--GGYYÜÜMMÖÖLLCCSS  BBOOLLTT
NNNNaaaappppoooonnnnttttaaaa    ffffrrrr iiiissssssss    áááárrrruuuu!!!!

AAAA    PPPPiiii llll iiiissssbbbboooorrrroooossssjjjjeeeennnnôôôô,,,,     BBBBuuuuddddaaaaiiii     úúúútttt     55556666....     sssszzzz....     aaaallllaaaatttttttt iiii     PPPPoooossssttttáááánnnnáááállll
TTTTeeeellll .... ::::     00006666----22226666----333333336666----333399997777

AUTÓKÖLCSÖNZÉS-
KISZÁLLÍTÁSAL

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

06-20-483-2978
www. bpcar.hu 

Czihlár Emil – Bem u. 1.

AAsszzttaalloossmmuunnkkáákk,,  
aajjttóó--,,  aabbllaakk--,,  bbúúttoorrkkéésszzííttééss,,  

jjaavvííttááss,,  rreessttaauurráállááss
06 30/274-6730

www.fanyuvo.5mp.eu

*Lakberendezési tanácsadás,
bútortervezés, virágdekoráció

06 30/315-7999
ww.kisnora.hu

GGyyöörrggyyii  BBuuttiikk
FFôô  uuttccaa  4499..  

vváárrjjaa  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiitt  
aazz  aalláábbbbii  kkíínnáállaattttaall::
ddiivvaattáárruu  ééss  kküüllöönnffééllee  
aajjáánnddéékkttáárrggyy  mmeelllleetttt  

SSaauubbeerrmmääcchheerr  sszzeemmeetteesszzssáákkookk
iiss  kkaapphhaattóókk

(06-70/282-53-25)

A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat
támogatásával.

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, szellôztetés-klimatizálás,
propán-bután gázellátás, vízellátás, csatornázás,

külsô csatornabekötések tervezése és kivitelezésének 
megszervezése, hatósági eljárások és engedélyek 

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583


