
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

         szám: ……/2020 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2020. szeptember 16-ai ülésére 

 

Tárgy: Javaslat közmeghallgatás időpontjainak meghatározására. 

 

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester 

 

Készítette: Oláh Tibor jegyzői referens 

 

Előzetesen tárgyalja:  

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

 

  Rendelet   

Határozat X normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 

 

     

 

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  

  

igen X 

nem  

 

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 54. § meghatározása szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre 

meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az 

elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül 

választ kell adni. 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az első féléves munkaterve mellett 

meghatározta a közmeghallgatások 3/2020. (I. 22.) KT határozat szerinti időpontjait. 

Tekintettel az egészségügyi világhelyzetre és a Magyarországon bevezetett veszélyhelyzetre, 

az előre meghatározott időpontokban nem lehetett megtartani a közmeghallgatásokat. 

 

A jelenlegi helyzet továbbra is a védekezés jegyében telik, amelyre Pilisborosjenő Községe is 

odafigyel, és ez a fegyelmezettség okot ad arra, hogy az év végéig ismételten meghatározzuk 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. 

(XI. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) szerint mind a három 

közmeghallgatás új időpontját bízva abban, hogy a három különböző helyszínre tervezett és 

időpontra meghirdetett közmeghallgatáson a jelenlévők aránya megoszlik, így a 

járványhelyzet alakulása ellenére, de megtarthatóvá válik a közmeghallgatás. A tervezett 

időpontok szerint az esetleges központi létszámkorlátozás ellenére is megtartható lesz és 

eredményes is a közmeghallgatás. 

 

A javaslat szerint a közmeghallgatás időpontjai: 

 

1. 2020. október 19. 

2. 2020. október 26. 

3. 2020. november 2. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megvitatni és döntésével 

határozni szíveskedjenek az időpontokat illetően! 
 
Pilisborosjenő, 2020. szeptember 10. 
 
 

Tömöri Balázs 
     polgármester 

 



 

 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3/2020. (I. 

22.) KT határozatát visszavonja és helyébe a következő időpontok szerinti meghirdetett 

közmeghallgatást tarja meg. 

 

Továbbá felkéri a Jegyzőt a közmeghallgatás szabályszerű, meghirdetésére, lebonyolítására. 

 

Közmeghallgatás időpontjai: 
2020. október 19. 

2020. október 26. 

2020. november 2. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 


