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Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDÍ. törvény (a továbbiakban:
Möfv.) 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 polgánnester elöterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy
bizottságok tagjait, az alpolgánnestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről,
tiszteletdíjukról.

Az őszi választásokat követően Pilisborosjenö Község Önkormányzatának új összetételű
Képviselő-testület a működését szabályozva megalkotta az Önkormányzat új Szeryezeti és
Működési Szabályzatát. Azóta eltelt időben egyszer történt már egy módosítás, amely főleg
pontosításokat igyekezett eszközölni a Szervezeti és Működési Szabályzaton.

A mostani változtatás a Képviselő-testületi munkát, az előterjesztések rendjét, a bizottságok
ülésezését érinti, itt próbál meg következetesen rendet tenni, figyelembe véve a testületi munka
igényei szerint kialakult gyakorlatot is. Kísérletet tesz a Képviselő-testület számára az
előterjesztések szerinti munkaanyagok korábbi összeállítására, amely így a lakosság felé is
korábban publikálható.

A fentiek értelmébenjelen határozat szintű első olvasat szerinti módosításra irányuló döntés -
figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény iránymutatásaira - a rendelet
módosítást készíti elő. Jelen előterjesztés, a bevezetö szerint Pilisborosjenő Község
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 13.)
önkormányzati rendeletének II. fejezetét A Képviselö-testület működése részt érinti, annak
várható hatásait vizsgálja.

A módosítás szerint a Képviselő-testíüeti ülés Meghívóját az előterjesztésekkel együtt, valamint
a Bizottsági ülések meghívóját a Képviselö-testületi ülést megelőző 9. napon - ez a jelenlegi
szabályozás szerint a 6. napon, és a Bizottsági meghívók részleteire nem terjed ki - ki kell
küldeni az érintettek részére, valamint fel kell tenni a hivatalos Honlapra, ki kell tűzni a
hivatalos Hirdetőtáblára. Jelen szabályozás az SzMSz 8. § (3) bekezdését, valamint a 15. § (5)
bekezdését is érinti.

A Képviselő-testületi ülés minden hónap 3. szerdájára kerülne és így az SzMSz szermti
határidők betartása mellett, minden hónap első szerdáján lehetöség nyílna Bizottsági értekezlet
intézményesítésére, amely szerint a tervezett napirendi pontok alapján a Bizottságot vezető
elnökök nyilatkoznak, hogy a kötelezöen tárgyalandó előteqesztésen túl, mely előterjesztési
pontot kívánják tárgyalni, illetve van-e saját hatáskörben tárgyalandó előterjesztésük. A
Bizottsági-elnököknek a nyilatkozatuk megtételére minden hónap első szerdájától, ugyanazon
hét péntek reggeléig, pontosabban a Polgármesteri Hivatal munkaidejének kezdetéig lenne
lehetősége. Az SzMSz szintű szabályozására egy új: 37/A §-a szakasza szerint: Bizottságok
ügyrendje címen kerülne sor, továbbá módosítást igényel az 5. § (3) bekezdése.

A választás óta eltelt időben a Képviselö-testületi "tűzoltási munkák" többnyire befejeződtek,
mára kialakult egy olyan munkamenet, amikor jobban lehet tervezni és ez lehetöséget adna a
bizottsági tagoknak hosszabb idöben tanulmányozni az elöterjesztés szerinti javaslatokat.
Ennek szükséges feltétele, hogy a Képviselő testületi ülés ne a hónap második szerdáján, hanem
a harmadik szerdáján legyen.

A kialakult munkarend szerint a Bizottságok így a testületi ülést megelözöen - SzMSz szerint
- adott napon megtarthatják hivatalos ülésüket. A Humán Bizottság általában kedden, a



Pénzügyi pénteken, a Külső-településrészek Bizottsága szerdán, Fentartható- fejlődés
Településfejlesztési Bizottsága szintén szerdai nap folyamán. Az SzmSz 39. § (4) bekezdése
jelenleg úgy fogalmaz, hogy legkésőbb a Képviselö-testületi ülést megelőző nap köteles
megtárgyalni.

Jelen előterjesztésjavaslatot tesz a szóbeli elöterjesztésre, sürgősségi indítvány keretei között.
Gyakorlati szempont is érthető a módosítás kezdeményezése, hiszen a sürgösség nem teremt
elég időt, hogy írásban előkészíthető és publikálható legyen az előterjesztés. Azonban a
végrehajtási mimka és a jogbiztonság szolgálata megköveteli az írásbeli rögzítést, ezért úgy
kerülne be az SzMSz szabályozásába, hogy abban az esetben, ha szóbeli előterjesztés szerint
tárgyal a Képviselő-testület egy döntési helyzetet, akkor szószerinti jegyzőkönyv készítése
szükséges, és a határozati javaslatot és a döntést írásba szükséges foglalni. Jelen módosító
javaslat az SzMSz 16 §-át érinti.

A módosítás első olvasatához tartozik, hogy az egyszerűsítés és így a jogbiztonság
megvalósítása érdekében a nem fiinkcionáló rendelkezések az SzMSz-ből kivezetésre kerülnek,
például: a 9. § (1) bekezdésének i) pontja, a 29. § (2) bekezdés d) pontja, a 30. § (1) bekezdés
f) pontja az egyszerűség és ajogbiztonság érdekében.

További módosítási javaslat, hogy a Műszaki bizottság az állandó bizottságok közül törlésre
kerülne. A Mihálffy Attila külső bizottsági tag az érdemi munkáját pedig a Fenntartható-
fejlödés és Településfejlesztési Bizottságban folytatná tovább.

Kérjük a Tisztelt Képviselö-testülettől az SzMSz módosítás tervezet első olvasatát, határozat
szintű döntésének megtárgyalását, illetve annak elfogadását!

Jelen határozat szintíí döntés egyszeríí többséget igényel.

Pilisborosjenö, 2021. szeptember 06.

Tömöri Balázs

polgármester
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DÖNTÉSI JAVASLAT

Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az SzmSz

elöterjesztés szerinti módosításait támogatja azzal egyetért.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt jelen

módosítások rendelet-módosítás szintű átvezetésére, a rendelet módosítás előkészítésére.

Felelős: Dr. Horti Istvánjegyző,

Határidő: 2021. október 31.


