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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
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Tárgy: Javaslat közmeghallgatás időpontjainak meghatározására.

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: Oláh Tiborj'egyzői referens

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssei kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X 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.

Megfelelö rész X-szel kitöltendö.



Tisztelt Képviselő-testület!

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

A korábbi években - tekintettel az egészségügyi világhelyzetre és a Magyarországon bevezetett
veszélyhelyzetre - az előre meghatározott időpontokban némileg bizonytalan volt, hogy meg
lehet-e tartani a közmeghallgatásokat.

Ajelenlegi helyzet továbbra is a védekezés jegyében telik, amelyre Pilisborosjenő Községe is
odafigyel, továbbá ápriis 3. napjára Köztársasági elnök kitűzte az általános parlamenti
választásokat és a népszavazás időpontja is ugyanez. Ez a fegyelmezettség okot ad arra, hogy
ismételten úgy határozzuk meg a közmeghallgatás idöpontját, hogy az a járványhelyzet
alakulása és a választások ellenére megtartható legyen.

A két tervezett időpont szerinti közmeghallgatás egyike a településközpontban, a Polgármesteri
Hivatal épületében, a másik időpont szerinti pedig, a külső településrész számára kedvezö
helyszínen kerül majd megtartásra.

Ajavaslat szerint a közmeghallgatás idöpontjai:

1. 2022. áprilisll., hétfő 18. 00
2. 2022. november 07., hétfő 18.00

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megvitatni és döntésével
határozni szíveskedjenek az időpontokat illetően! Q^OSJ^

^ ^.
Pilisborosjenő, 2022. január 14. o? ^ -

\M?^' Balázs A
gánnester



HATÁROZATIJAVASLAT

p,nísborosjenő. Közsé8, önkormMlyzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a következő
szennti meghirdeti a közmeghallgatások időpontjait.

Továbbá felkéri ajegyzőt a közmeghallgatás szabályszerű, meghirdetésére, lebonyolítására.

Közme hall atás idő ont'a,
2022. á rilisll. hetfol8.00
2022. november 07. hétfő 18. 00

Felelős: dr Horti Istvánjegyző
Határidő: 2022. december 31




