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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez egyszerű   

minősített X 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.) 43. § (3) bekezdése szerit: A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e 

törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság 

vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, 

tiszteletdíjukról. 

 

Az őszi választásokat követően Pilisborosjenő Község Önkormányzatának új összetételű 

Képviselő-testület a működését szabályozva megalkotta az Önkormányzat új Szervezeti és 

Működési Szabályzatát. Működésének alapjait a választás követően rendeleti szinten 

szabályozta. Azóta eltelt egy év és jelen esetben – figyelemmel az Mötv. szellemiségére – 

szükséges a rendelet felülvizsgálata. 

 

Az önkormányzati hatósági munkában eltelt egy év, amely a képviselők számára elégségesen 

rávilágított arra, mi az, amin érdemes változtatni az eredményes munkavégzés érdekében és 

melyek azok a rendelkezések, amelyek változtatása a jogszabályi megfelelés miatt 

szükségesek. 

 

Jelen előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 13/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendeletét Pilisborosjenő Község 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz) módosítsa. 

 

Jelen javaslat a tanácsnok intézményét is rögzíti, amelynek a jogalapját a Mötv. 34. §-a 

biztosította, mely szerint: „a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely 

önkormányzati képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat 

választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati 

feladatkörök ellátását.”  

 

Tekintettel arra, hogy a Tanácsnok a Képviselő-testület által meghatározott önkormányzati 

feladatot, feladatkört lát el, és a feladat változásával a Tanácsnok személyében is változás 

történhet, így módosítás szükséges, a tanácsnok intézményét érdemes külön fejezet szerint 

meghatározni. 

 

Jelen esetben az Önkormányzat SzMSz melléklete tartalmazza a Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, amely a jogszabályi környezetnek nem felel meg. Az Mötv. 67. § d) 

pontja alapján a Polgármester a Jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-

testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint 

ügyfélfogadási rendjének meghatározására. A jogszabályi megfelelés érdekében az 

Önkormányzat SzMSz 2. számú mellékletének hatályon kívül helyezésével, valamint 

határozat szerinti döntés keretében történő szabályozással szükséges eljárni. 

 

Az elmúlt egy évben a Hivatal személyi állományának összetételére, fejlesztésére a 

Képviselő-testület odafigyelt, erőforrásokat csoportosított, amely életre hív egy új szervezeti 

struktúrát. A Hivatal működését határozati szinten szükséges szabályozni, éppen a könnyebb 

átszervezhetőség érdekében. Példaként említhetnénk a Jegyző által írt év végi beszámoló 

elfogadását, amely határozati szinten megerősítheti a Hivatal működését, vagy szükség esetén 

életre hívhat változtatásokat.  

 

A mellékelt rendelet-tervezeten láthatók az átvezetett módosítások, azonban a technikai és 

nyelvhelyességi javításokon túl a főbb változások, amelyek szerint a rendeletet módosítani 

szükséges a következőkben mutatnánk be. 



 

SzMSz 5. § (3) bekezdése a soron következő testületi ülést egzakt módon meghatározza, 

illetve lehetőséget biztosít a polgármesternek soron kívüli ülés összehívására. 

 

SzMSz 7. § Felhatalmazza a Polgármestert, hogy indokolt esetben, önálló jogkörben más 

időpontra hívja össze a Képviselő-testületi soron következő ülését. Az indoklást a Képviselő-

testületi ülés előtt a jelenlévőkkel szóban ismertetni kell. A Polgármester vezeti az 

Önkormányzatot, ő az, aki átlátja és hozzá futnak be a szükséges határidők szerinti hatósági 

munkák és feladatok. Ezekhez kapcsolódnak a Képviselő-testületi ülések így a módosítás 

indokolt. Továbbá indokoltnak látszik megengedni, hogy minősített többségű szavazati 

aránnyal a képviselők új napirendi pontot vehessenek fel. Ez a (4) bekezdés módosítását 

jelentené, továbbá a döntéshozatali szabályozásoknál SzMSz 23. § (2) bekezdése, a minősített 

szavazati arány nevesítése kiegészülne jelen feltétellel. 

 

SzMSz 23. § (1) bekezdése a szavazatok minősített többségét határozza meg, amely – a 

törvényi rendelkezés szerint – a megválasztott Képviselő-testületi tagok, több mint fele. 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának esetében a megválasztott képviselők, a 

Polgármesterrel egyetemben 7 főt jelent, amelynek a fele 4 fő. Ennek egzakt kimondása a 

bármikori viták, a jogalkotási szándék érvényesülése miatt és annak érdekében szükséges. 

 

SzMSz 27. § a titkos szavazást deklarálja. Itt is a fentiek szerint érdemes egzaktan jelezni, 

hogy a Képviselő-testület szándéka szerint a képviselők ¼-e pontosan 2 főt jelent. 

 

SzMSz 31. § (3) bekezdése rendelet alkotás folyamatában, általánosságban kitér a társadalmi 

egyeztetésre, amelyet magasabb, illetve ágazati jogszabály szabályoz, így azt sem 

megismételni, sem deklarálni – a törvényi szabályozástól ellentétes módon – nem szükséges. 

 

Az SzMSz V. fejezetében a Tanácsnok intézményét, jogállását SzMSz szintű szabályozását 

beemelnénk a jogszabályi környezetbe így 21. pontként a Tanácsnok jogintézményének 

meghatározása szerepelne 46/A § alatt.  

 

A módosítás elfogadása esetén a rendelet hatálybalépésétől az alábbi hatások várhatók: 

 

 Társadalmi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása, 

hogy mindenki számára egyértelművé és átláthatóvá válik a Képviselő-testület és 

szervei működési rendje, munkamegosztása, az egyes döntések meghozatalára 

jogosultak köre. A szükséges mértékben történő szabályozás az érthetőséget 

szolgálják. A szükséges szavazati arány szerinti rendelkezés, a rendeletben, valamint 

határozatban történő szabályozások a törvényi előírásoknak való megfelelés mellett a 

módosítások időben történő változtatását, a szabályszerű működést nyújtják. 

 Gazdasági, költségvetési hatások: Jelen rendeletben foglaltak végrehajtása nem jár 

gazdasági hatással, a működési feltételeket a költségvetési rendelet biztosítja, amely a 

gazdasági tevékenység következtében minden évben ismételten megalkotásra, 

felülvizsgálatra kerül. A Hivatal személyi állományának bővítése a költségvetési 

rendeletben meghatározottak szerinti válik lehetségessé. 

 Környezeti következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti 

következményei nem kimutathatók. 

 Egészségi következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi 

következményei nem kimutathatók. 

 Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak 

végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai pozitív értelemben 

mindenképpen kimutathatóak lesznek. Annak a számszerű kimutathatósága, mértéke a 

rendelet tervezet elfogadását követően lesz látható, amely a jogalkotásról szóló 2010. 



 

évi CXXX. törvény 21. § (2) bekezdése által nevesített – jegyzői jogosítvány – 

utólagos hatásvizsgálat feladata. 

 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Az Mötv. 43. § (3) bekezdésébe foglalt rendelkezés miatt az 

SZMSZ felülvizsgálata, vagy annak újra alkotása jogszabályi környezetnek való 

megfelelés miatt szükséges. A jogalkotás elmaradásának következménye lehet, hogy 

az önkormányzati működés, a hatósági munkavégzés a jogszabályi rendelkezésekkel 

ellentétes. A rendelet módosítás célja az átláthatóság megteremtését hivatott szolgálni, 

a szükséges mértékben történő szabályozás az önkormányzati munkát segíti elő, 

jogbiztonságot eredményez. 

 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek jelenleg rendelkezésre állnak. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) – (5) bekezdései mentén, az 

indokolási kötelezettség bemutatása szerint várható: 

 

 A társadalmi együttélésben jelentkező erősödő közbizalom az Önkormányzat felé, a 

képviselői munka felelőssége és annak megjelenése, mi az, amit az Önkormányzat 

meg tud tenni a pilisborosjenői lakosok érdekében és mi az, amire hatásköre és vagy 

illetékessége nem terjed ki. Láthatóvá válik a Bizottságok működése, az 

önkormányzati munkában a Polgármester szerepe, szerepvállalása. 

 A közbizalom erősödése gazdasági fellendüléshez, aktívabb civil élethez vezethetnek 

el a falun belül, olyan hellyé, ahol az önkéntes munkának a szerepe is megjelenik a 

gazdasági erőtérben és komoly eredmények felmutatását hozza maga után. 

 Igazgatásügyi szempontból is indokoltnak tekinthető a rendelet módosítás léte, amely 

a kiforrott munkát igyekszik jogszabályi keretek között meghatározni. 

 Európai uniós jogból eredő konzultációs kötelezettséget jelen önkormányzati rendelet 

módosítása nem érint, jogharmonizációs kötelezettségnek a jogszabályi hierarchiának 

következtében megfelel. 

 A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. 

 

A módosító rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM 

rendeletben foglalt szabályokat. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet-tervezet megtárgyalását, illetve annak 

elfogadását! 

 

A Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, 

különös tekintettel a rendelet mellékleteire. A rendelet-tervezet elfogadása a Mötv. 50. §-a 

alapján minősített többséget igényel. 

 

Pilisborosjenő, 2020. szeptember 10. 

 

 

dr. Horti István jegyző 

 

 

 

Mellékletek: 

1. melléklet: módosító rendelet-tervezet



 

 

 

D Ö N T É S I   J A V A S L A T   

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1) a mellékelt Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló …/2020 (IX. 16.) számú önkormányzati módosító rendeletét, a 

mellékletek változtatásával egyetemben megalkotja. 

 

2) Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző javaslata alapján dolgozza ki és tegyen 

javaslatot a Hivatal belső szervezeti tagozódására, létszámának, munkarendjének, 

valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 

 

3) Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt jelen 

megalkotott és elfogadott rendelet hatálybaléptetésére, a helyben szokásos módon 

történő kifüggesztésére. 

 

4) Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítását egységes szerkezetbe vezesse át. 

 

 

Felelős: Dr. Horti István jegyző, Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: A Hivatal SzMSz kidolgozásának és elfogadásának határideje: 2020. október 31.  

Határidő: 2020. szeptember 30. 



 

 

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2020. (IX. ….) önkormányzati rendelete  

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

1. § Pilisborosjenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: SzMSz) 5. § helyébe a következő lép. 

5. § 

(1) A Képviselő-testület tagjai: a települési képviselők (továbbiakban: 

képviselő) és a polgármester, így a Képviselő-testület tagjainak száma: 7 

fő. A Képviselő-testület tagjainak névsorát jelen rendelet 6. sz. melléklete 

tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület alakuló, soron következő és soron kívüli ülést tart. 

(3) A Képviselő-testület – egy hónapos nyári ülésszünet közbeiktatásával – 

havonta ülésezik. A soron következő üléseket lehetőség szerint minden 

hónap második szerdáján, általában délután 17.00 órai kezdettel tartja. A 

polgármester indokolt esetben soron kívüli ülést hívhat össze. 

(4) A Képviselő-testület féléves ülésterv alapján tartja soron következő üléseit. 

Soron következő ülésnek az nevezhető, amely az ülésterv szerinti és az 

ülés meghívójának és a testületi anyagának kiküldésére vonatkozó jelen 

rendelet szerinti szabályokat maradéktalanul teljesíti. 

(5) Az üléstervet a tárgyidőszakot megelőző hónapban a Képviselő-testületnek 

meg kell tárgyalni. 

(6) Az üléstervet a polgármester készíti elő, aki napirendi javaslatot kér a 

jegyzőtől, a képviselőktől, az önkormányzati intézmények, a 

közszolgáltatást nyújtó és a civil szervezetek vezetőitől. 

2. § Az SzMSz 7. § helyébe a következő lép. 

7. § 

(1) A képviselő-testületi ülést a polgármester indokolt esetben a soron 

következő időponttól eltérően is összehívhatja. 

(2) Soron kívüli ülést kezdeményezhet a képviselők egynegyede, a Képviselő-

testület bizottsága vagy a kormányhivatal vezetője is. Az indítványban 

meg kell jelölni az ülés javasolt napirendjét, időpontját, az összehívás 

szükségességének indokait. Az indítvány a polgármesternél terjeszthető 

elő. 

(3) A polgármester a Képviselő-testület soron kívüli ülését 8 napon belüli 

hívja össze. 

(4) A soron kívüli ülésen az ülés napirendjére új napirendi pont csak 

minősített szavazati aránnyal megerősítve vehető fel. A napirendi pont 

felvételét a tárgyalás megkezdése előtt szavazásra kell bocsájtani. 

(5) A soron kívüli ülés meghívóját a napirendi pontként javasolt 



 

előterjesztéssel (és az indítvánnyal) együtt legkésőbb a Képviselő-testület 

ülését megelőző napon kell kézbesíteni. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti soron kívüli ülés összehívásának indoklását a 

Polgármesternek a Képviselő-testülettel szóban ismertetnie kell – amelyet 

az ülésről készült jegyzőkönyv tartalmaz –, továbbá, ha a soron kívüli ülés 

szükségességét a (2) bekezdés rendelkezései szerint hívták össze, akkor 

előzetes bizottsági vélemény, vagy képviselői indítvány megléte 

szükséges. 

(7) A soron kívüli ülés vezetése egyebekben a soron következő ülésre 

vonatkozó szabályok szerint történik. 

3. § Az SzMSz 23. § helyébe a következő lép. 

23. § 

(1) A minősített többséggel elfogadható javaslat elfogadásához a 

megválasztott képviselő-testületi tagok több mint felének – 4 fő – „igen” 

szavazata szükséges.  

(2) Minősített többség szükséges a javaslat elfogadásához az Mötv 50. §-a 

szerint hivatkozott, továbbá magasabb érvényű jogszabályban 

meghatározottakon túl, jelen bekezdésben felsorolt döntések során: 

a) a rendeletalkotás; 

b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény 

által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

c) a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek 

alapítása; 

d) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a 

kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, 

államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása; 

e) Önkormányzati pénzügyi kötelezettséget vállaló szerződéskötéshez; 

f) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő 

kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, 

érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

g) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, 

nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból 

történő kiválás; 

h) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

i) közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 

j) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, Kormányhivatalnál, 

Ügyészségnél, bíróságnál, perindítás; 

k) a képviselő, polgármester méltatlansági és vagyonnyilatkozati eljárással 

kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 

l) a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása, 

területszervezési kezdeményezés; 

m) zárt ülés elrendelése; 

n) Képviselő-testületi tag kizárása; 

o) a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti önfeloszlatás; 

p) sürgősségi indítvány tárgyában való döntéshez; 

q) soron kívüli ülés napirendjei közzé új napirendi pont felvételéhez; 

r) Titkos szavazás elrendeléséhez. 

 



 

 

4. § Az SzMSz 27. § helyébe a következő lép. 

27. § 

Titkos szavazást tarthat a Képviselő-testület a magasabb érvényű 

jogszabályban meghatározott ügyekben a polgármester, valamint a Képviselő-

testület tagjainak legalább egynegyedének – 2 fő – kezdeményezésére. A titkos 

szavazás elrendeléséről a Képviselő-testület vita nélkül, minősített többséggel 

dönt. A titkos szavazás elrendelésével egyidejűleg annak módjáról is dönt a 

Képviselő-testület. A titkos szavazás jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvhöz csatolni 

kell. 

 

5. § Az SzMSz 31. § (3) (4) bekezdései hatályát vesztik, törlésre kerülnek. 

6. § Az SzMSz a következő 46/A § rendelkezéseivel kiegészül  

46/A. § 

Tanácsnok 

(1) A képviselő-testület tagjai közül a képviselő-testület megbízatásának időtartamára a 

képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátására tanácsnokot választhat.  

(2) A tanácsnok feladatait a Képviselő-testület a megválasztással egyidőben határozatban 

állapítja meg 

 

7. § Az SzMSz 7. számú mellékletében meghatározottak közül a Képviselő-testület 

tanácsnoka: Bozsódi Borbálára módosul. 

8. § Az SzMSz 2. számú melléklete hatályát veszti, törlésre kerül. 

 

Átmeneti rendelkezések 

9. § (1) Jelen módosító rendelet 9. § szerint meghatározottak Pilisborosjenő 

Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának SzMSz határozat 

szerinti elfogadását követően kell alkalmazni, hatályosul.  

(2) Jelen módosító rendelet – (1) bekezdésben meghatározottak kivételével – 

kihirdetést követően lép hatályba és az (1) bekezdés alkalmazásával hatályát 

veszti. 

 

 

 

  Tömöri Balázs     Dr. Horti István 

polgármester      jegyző 

 

 

 


