
Pilisborosjenő Község Onkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2023. január 25-ei ülésére

Tárgy: Javaslat a 2023. évi közmeghallgatás idöpontjainak kitűzésére.

Elöterjesztö; Tömöri Balázs polgármester

Készítette: Oláh Tiborjegyzöi referens

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minösitett

normatív

hatósági
egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Megfeleiö rész X-szel kitöltendö.



Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 54. § meghatározása szerint a képviselö-testület évente legalább egyszer elöre
meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselöi a helyi közügyeket érintő kérdéseket ésjavaslatot tehetnek. Az elhangzottjavaslatra,
kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.

A korábbi évben megállapitásra került, hogy a három vagy négy közmeghallgatás helyett egy
évben két közmeghallgatást tart a Képviselö-testület. Ennek oka, az egészségügyi világhelyzet
és a Magyarországon bevezetett veszélyhelyzet s annak követendö szabályai voltak, tekintve
azt, hogy a két közmeghallgatást, egyet a község központjában, egyet pedig a lenti
településrészen ajárványhelyzet ellenére is meg lehessen tartani.

Annyiból is szerencsés volt a két idöpont szerinti közmeghallgatás, hogy a lakosság egy adott
időpontra tekintettel, településrész szerint készülhetett a líépviselö-testület által meghirdetett
esemenyre.

A jelenlegi évre tekintettel - hasonlóan a tavalyi év gyakorlatához - a két tervezett időpont
szerinti közmeghallgatás egyikét a településközpontban, a Polgánnesteri Hivatal épületében, a
másik időpont szerintit pedig, a külső településrész számára kedvezö helyszinen javasoljuk
megtartani.

Ajavaslat szerint a közmeghallgatás időpontjai:

1. 2023. március 27, hétfö 18. 00
2. 2023. november 13., hétfö 18.00

Kérem, a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy a határozatijavaslatot megvitatni és döntésével -
a Képviselő-testületi ülések napjait és az egyéb tervezhető hatámapokat is figyelembe véve -
határozni szíveskedjenek a közmeghallgatások időpontjait illetöen!

Pilisborosjenő, 2023. január 12.

Tömöri Balázs

polgánnester



HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a következő
időpontok szerinti meghirdeti a közmeghallgatások idöpontjait.

Közmeghallgatás időpontja,
2023. március 27., hétfö 18. 00
2023. november 13., hétfő 18. 00

Továbbá felkéri ajegyzőt a közmeghallgatás szabályszerű, meghirdetésére, lebonyolítására.

Felelös: Tömöri Balázs polgármester
Határidö: 2023. december 31.




