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Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDÍ. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerit: A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követö ülésen e
törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról
szóló rendeletét, a polgánnester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy
bizottságok tagjait, az alpolgánnestert, alpolgármestereket, dönt illetményükröl,
tiszteletdíjukról.

Az őszi választásokat követöen Pilisborosjenő Község Önkormányzatának új összetételű
Képviselő-testület a működését szabályozva megalkotta az Onkomiányzat új Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Működésének alapjait a választás követöen rendeleti szinten
szabályozta. Azóta eltelt két év és az önkormányzati hatósági munka szabályozása miatt -
figyelemmel az Mötv. szellemiségére - a rendelet felülvizsgálata szükséges.

Az önkomiányzati hatósági munkában a rendelet megalkotása óta eltelt két 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 teszjavaslatot, hogy Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 13/2019. (XI. 13. ) önkormányzati rendeletét Pilisborosjenő Község Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz) módosítsa.

A mostani változtatás a Képviselö-testületi mimkát, az elöterjesztések 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 bevezető szerint Pilisborosjenő Község
Önkonnányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. QQ. 13.)
önkormányzati rendeletének II. fejezetét A Képviselő-testület működése részt érinti, annak
várható hatásait vizsgálja.

A módosítás szerint a Képviselő-testületi ülés Meghívóját az előterjesztésekkel együtt, valamint
a Bizottsági ülések meghívóját a Képviselő-testületi ülést megelőző 9. napon - ez ajelenlegi
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 szerinti
határidők betartása mellett, minden hónap első szerdáján lehetöség nyílna Bizottsági értekezlet
intézményesítésére, amely szerint a tervezett napirendi pontok alapján a Bizottságot vezetö
elnökök nyilafkoznak, hogy a kötelezöen tárgyalandó előterjesztésen 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
lehetösége. 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 Képviselő-testületi "tűzoltási munkák" többnyire befejeződtek,
mára kialakult egy olyan munkamenet, amikor jobban lehet tervezni és ez lehetöséget adna a
bizottsági tagoknak hosszabb időben tanulmányozni az előterjesztés szerinti javaslatokat.
Ennek szükséges feltétele, hogy a Képviselö testületi ülés ne a hónap második szerdáján, hanem
a hannadik szerdáján legyen.

A kialakult munkarend szerint a Bizottságok így a testületi ülést megelőzően - SzMSz szerint
- adott napon megtarthatják hivatalos ülésüket. A Humán Bizottság általában kedden, a
Péiizügyi pénteken, a Külsö-településrészek Bizottsága szerdán, Fentarfható- fejlődés
Településfejlesztési Bizottsága szintén szerdai nap folyamán. Az SzmSz 39. § (4) bekezdése
jelenleg úgy fogalmaz, hogy legkésőbb a Képviselö-testületi ülést megelőzö nap köteles
megtárgyalni.

Jelen elöterjesztésjavaslatot tesz a szóbeli előteijesztésre, sürgősségi indítvány keretei között.
Gyakorlati szempont is érthető a módosítás kezdeményezése, hiszen a sürgősség nem teremt
elég idöt, hogy írásban előkészíthetö és publikálható legyen az előterjesztés. Azonban a
végrehajtási munka 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 jegyzökönyv készítése
szükséges, és a határozati javaslatot és a döntést írásba szükséges foglalni. Jelen módosító
javaslat az SzMSz 16 §-át érinti.

A módosítás elsö olvasatához tartozik, hogy az egyszerüsítés és így a jogbiztonság
megvalósítása érdekében a nem fimkcionáló 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.

A Képviselö-testület által a Polgánnesterre ruházott hatásköri változások. Ez az SzMSz 5.
számú mellékletét érinti. A következő alpontokkal kiegészül. A kiegészítés során mindvégig
figyelemmel voltunk az Mötv. 42. §-ára. Az i ont alatt átruházott hatáskör az a Település
Rendezési Szerződést magát nem érinti, csak annak mentén, a már elfogadott és a Település
Rendezési Szerződéssel már kötelezettséget vállalt, egyedi szerződések megkötése, a
szerződések aláírása, a szerződésekkel kapcsolatos iratanyagok és nyilatkozatok aláírása és
kiadása. A " ont alatt a településkép védeünéről szóló 2016. évi LXXIV. törvény ajogszabályi
változások következtében 16/C. § (2) bekezdése lehetöséget teremt 2021. október 31. napjáig,
rendeleti szabál ozás szerint, a Képviselő-testület számára a településkép védelméről szóló
törvény által nevesített 8. § (2) bekezdés b) - d) pontja szerinti hatáskörök Polgármesterre
történő átruházására. A k ont szerinti változásra már korábbiakban született Ké viselő-

testületi határozat is, amely most rendeleti formát nyer az SzMSz szerinti átvezetésen. Az 11
ontról a Ké viselö-testület "o szabál " korlátozás nélkül szabadon dönthet. A döntés mellett

szól, hogy a Polgármester átruházott hatáskörben a közútkezelői feladatok, valamint a
tulajdonosi hozzájárulások a közutak és közterületek tekintetében már a korábbi gyakorlat
szerint is a hatáskör gyakorlója. Ez főként végrehajtási mimkaszervezési kérdés.

i) Pilisborosjenö Lazaret településrész Település Rendezési Szerződés
megkötésével kapcsolatos kérdések ügyében határozat szintű döntések
erejéig.



j) Az Onkonnányzat településkép-érvényesítési eszközeinek hatáskörét. A
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2)
bekezdés szerinti a Képviselö-testület hatáskörébe utalt önkonnányzati
hatósági hatásköröket: településképi tájékoztatás, szakmai konzultáció,
követelmények meghatározása, településkép-érvényesítési eszközök
szabályozása, telqiülésképi véleményezési eljárás, településképi
bejelentési eljárás, valamint a településképi kötelezési eljárás és a
kötelezést tartalmazó döntés végrehajtása.

k) Pilisborosjenö Község Önkormányzatánakjelenlegi társulási tagsági
jogviszonyából eredö társulási döntési kérdésekben, a társulási
szabályzatoknak megfelelően meghozandó Képviselö-testületi döntések
tekintetében - figyelemmel az Mötv. 42. § (5) bekezdése által
meghatározott korlátozásokra - a hatáskörét a Polgánnesterre átruházza.

I) A helyi közutakon, a helyi önkonnányzat tulajdonában és kezelésében
álló közforgalom elől el nem zárt úton és magánúton, valamint tereken,
parkokban és egyéb közterületeken a forgalomtechnikai elemek
kihelyezését érintö kérdések ügyében a döntések meghozatala.

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

. Társadahni 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 meghozatalárajogosultakköre.
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 kömyezeti
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 követöen lesz látható, amely a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 21. § (2) bekezdése által nevesített -jegyzőijogosítvány - utólagos
hatásvizsgálat feladata.

. A jogszabály megaUcotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Az Mötv. 43. § (3) bekezdésébe foglalt rendelkezés miatt az SZMSZ
felülvizsgálata, vagy annak újra alkotása jogszabályi kömyezetnek való megfelelés
miatt szükséges. A jogalkotás elmaradásának következménye lehet, hogy az
önkonnányzati működés, a hatósági munkavégzés a jogszabályi rendelkezésekkel
ellentétes. A rendelet módosítás célja az átláthatóság megteremtését hivatott szolgálni,
a szükséges mértékben történő szabályozás az önkonnányzati 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
mdokolási kötelezettség bemutatása szerint várható:

. A társadalmi együttélésben jelentkező erösödő közbizalom az Onkormányzat felé, a
képviselői munka felelőssége és annak megjelenése, mi az, amit az Onkormányzat meg
tud tenni a pilisborosjenöi lakosok érdekében és mi az, amire hatásköre és vagy
illetékessége nem terjed ki. Láthatóvá válik a Bizottságok működése, az önkonnányzati
munkában a Polgármester szerepe, szerepvállalása.

. A közbizalom erősödése gazdasági fellendüléshez, aktívabb civil élethez vezetiietnek 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 tekinthetö a rendelet módosítás léte, amely a
kiforrott munkát igyekszikjogszabályi keretek között meghatározni.

. Európai uniós jogból eredő konzultációs kötelezettséget jelen önkonnányzati rendelet
módosítása nem érint, jogharmonizációs kötelezettségnek a jogszabályi hierarchiának
következtében megfelel.

. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erövel nem rendelkezik.

Amódosító rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük ajogaUíotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény és ajogszabályszerkesztésröl 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.

(^ I ^tsi,
Pilisborosjenő, 2021. október 11. '̂G>

m

Tömöri Balázs ^

polgármester * ^o^
/

Mellékletek:
1. melléklet: módosító rendelet-tervezet



DÖNTÉSI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

.,2021 (X. 20.) számú önkormányzati módosító rendeletét megalkotja.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt jelen

megalkotott és elfogadott rendelet hatálybaléptetésére, a helyben szokásos módon az

átvezetéseket tartahnazó egységes szerkezet szerint történő kifíiggesztésére.

Felelős: Dr. Horti Istvánjegyző, Tömöri Balázs polgármester

Határidő: 2021 október31


