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Tisztelt Képviselő-testület!

A Pest Megyei Kormányhivatal Konnánymegbízottja által a PE/030/00282-1/2022 idegen ikt.
szám szerinti megkeresésben törvényességi felhívással fordult Pilisborosjenő Község
ÖnkormányzatánakKépviselő-testületéhez.

A törvényességi felhívás Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 13. ) önkonnányzati rendeletének (a továbbiakban: SzMSz)
7. §-át érinti, a soron kívüli ülés összehívásának szabályozását.

A törvényességi felhívás szerint a Magyarország helyi önkoniiányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXDC. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 44. §-a szerinti rendkívüli (az SzMSz
szóhasználata szerint soron kívüli) testületi ülés kötelező összehívásával kapcsolatos
szabályozástól eltérő. Az Mötv. 15 napon belüli összehívást említ, az SzMSz 7. § (3)
bekezdésében 8 nap van. Továbbá az Mötv. úgy fogahnaz, hogy csupán az összehívás indokát
szükséges megjelölni rendkívüli testületi ülés esetén és az SzMSz ezt részleteibe kifejti, amely
a törvényességi felhívás szerint a törvénnyel ellentétes.

A fentiek megértése és elfogadása mellett csupán zárójelben kívánjuk megemlíteni, hogy a
törvény, nevezetesen éppen az Mötv. a rendkívüli és a rendes ülés közt csupán az előre
tervezhetősége kapcsán tesz különbséget, egyébiránt jogi szabályozás tekintetében teljes
mértékben egyenlö és ugyanazon szabályozás alá esik. Az Mötv. 53. § (1) c) pontja pontosan
felhatalmazást ad a részletszabályok kidolgozására a fenti garanciális szabályok figyelembe
vétele mellett: a képviselö-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik, a c) pont szerint: a képviselö-testíilet üléseinek
összehívásáról.

Mindezek után azonban mégis úgy látjuk, hogy a törvényességi felhívásban foglaltaknak a
Képviselő-testület tegyen eleget és a törvényességi felhívással egyetértésben jelen módosító
rendelet szerint vezesse át a szükségesjavításokat. A fent leírtak átvezetését, jelen előterjesztés
kötelezö mellékletét képezö módosító rendeletben láthatók részleteiben.

A másik ok, amiért az SzMSz módosítása szükségessé vált, hogy Bozsódi Borbála képviselő
asszony a Külső-településrészek Bizottsági tagságáról, valamint a tanácsnoki tisztségéről
lemondott. A tanácsnoki tisztséget a továbbiakban Antonovits Bence képviselö látná el, új
feladatkörben meghatározva azokat a kömyezetvédelmi szakterületi kérdéseket, amelyeket
külön felkérés szerint a Képviselő-testület megfogalmazott, a 8/2022. (I. 26.) KT határozata
szermt.

A Külső-településrészek Bizottsági tagságáról Kiss Ildikó külsős tag is benyújtotta a
lemondását, így ezt is szükséges az SzMSz szövegezésén és mellékletén átvezetni. A Külső-
településrészek Bizottsága a továbbiakban 3 fővel, két képviselöi tagsággal: Antonovits Bence,
valamint Dömötörfy Zsolt képviselökkel és Keresztes Gábor külsös taggal látja el továbbiakban
a bizottsági feladatát.

A Személyi változáson túl a képviselői tiszteletdíjak és a tanácsnoki tiszteletdíj emelésére -
hasonlóan a polgármesteri illetményhez javaslatot teszünk. A javaslat szerinti emelés a
költségvetésbe tervezett, annak pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A képviselői tiszteletdíjat
bruttó 80.000, - forintban, a tanácsnoki tiszteletdíj bmttó 342. 000, - forintban állapítaná meg
jelen előterjesztés szerint a Képviselö-testület.

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 meghozatalárajogosultakköre.
A szükséges mértékben történö szabályozás az érthetőséget szolgálják. A törvényi
elöírásokaak való megfelelés mellett a módosítások a szabályszerű működést nyújtják.

. Gazdasági, költségvetési hatások: Jelen rendeletben foglaltak végrehajtását a
költségvetési rendelet biztosítja, amely a gazdasági tevékenység következtében minden
évben ismételten megalkotásra, felülvizsgálatra kerül.

. Környezeti következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának kömyezeti
következményei nem kimutathatók.

. Egészségi következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi
következményei nem kimutafhatók.
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 ajogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 21. § (2) bekezdése által nevesített -jegyzöi jogosítvány - utólagos
hatásvizsgálat feladata.

. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Az Mötv. 43. § (3) bekezdésébe foglalt rendelkezés miatt az SZMSZ
felűlvizsgálata, vagy annak újra alkotása jogszabályi kömyezetnek való megfelelés
miatt szükséges. A jogalkotás ehnaradásának 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 törvényességi felhívás szerintiek elfogadása a Pest Megyei Konnányhivatal, mint
felettes szerv, törvényességi ellenőrzési kötelesség szerinti együttműködést hivatott
biztosítani, tekintve azt, hogyjelen törvényességi felhívásban foglaltakkal a Képviselő-
testület egyetért.

. A jogszabály alkahnazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzűgyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
jelenleg rendelkezésre álhiak.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) - (5) bekezdései mentén, az
indokolási kötelezettség bemutatása szerint várható:

. A társadalmi együttélésben jelentkezö erősödő közbizalom az Öiikormányzat felé, a
képviselői munka felelőssége és annak megjelenése, mi az, amit az Önkormányzat meg
tud tenni a pilisborosjenöi lakosok érdekében.

. A közbizalom erösödése 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 indokoltiiak tekinthető a rendelet módosítás léte, amely a
kiforrott munkát igyekszikjogszabályi 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 ajogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14. ) IRM rendeletben
foglalt szabályokat.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettöl 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 minösített többséget igényel.

Pilisborosjenő, 2022. február 08.
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Jelen elöter'esztés mellékletei:

. Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott PE/03 0/00282-1,2022

. Pilisborosjenő Község Onkormányzatának 8/2022. (I. 26. ) KT határozata

. Pilisborosjenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Onk. rendelettervezet.



DÖNTÉSI JAVASLAT

Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) úgy dönt, hogy a mellékelt Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló ... ,2022 (II. ...... ) számú önkormányzati módosító

rendeletét megalkotja.

2) felkéri a Jegyzőt jelen megalkotott és elfogadott rendelet hatálybaléptetésére, a helyben

szokásos módon az átvezetéseket tartalmazó egységes szerkezet szerint történő

kifíiggesztésére.

Felelős: Dr. Horti Istvánjegyző, Tömöri Balázs polgármester

Határidő: 2022. február 28.





PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
......,2022. (II........ ) 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) 7. § helyébe a következő lép.

7.§
(1) A képviselő-testületi ülést a polgármester indokolt esetben a soron következő időponttól

eltérően is összehívhatja (soron kívüli ülés).

(2) A Képviselő-testület soron kívüli ülését a polgármester önálló jogkörben, valamint a
képviselők egynegyedének, a Képviselő-testület bizottságának, vagy a kormányhivatal
vezetőjének az indítványára hívja össze. Az indítványban meg kell jelölni az ülés
összehívás szükségességének indokait. Az indítvány a polgármesternél terjeszthetö elő.

(3) A polgármester a Képviselő-testület soron kívüli ülését 15 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 együtt
legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző napon kell kézbesíteni.

(6) A soron kívüli ülés vezetése egyebekben a soron következö ülésre vonatkozó szabályok
szerint történik.

2. § (1) A Külső-településrészek Bizottsági tagságáról Bozsódi Borbála képviselő, valamint Kiss Udikó
külsős tag bizottsági szerepvállalásukról történő lemondásukat követően toriésre kerülnek. A
Külső-településrészek Bizottsága a továbbiakban 3 fővel, két képviselői tagsággal: Antonovits
Bence, valamint Dömötörfy Zsolt képviselőkkel és Keresztes Gábor külsős taggal látja el a
továbbiakban a bizottsági feladatát.

(2) Az SzMSz 37. § (2) bekezdése helyébe a következő lép.

Képviselő-testület állandó bizottságai és azok létszáma (a bizottságok elnökével
együtt):

a) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (2 képviselő + 1 külső tag = 3 fó)

b) Fenntartható fejlődés és településfejlesztési Bizottság (3 képviselő 2 külső tag
5fő)

c) Humán Bizottság (2 képviselő + 1 külső tag = 3 fő)

d) Külső-településrészek Bizottsága (2 képviselő + 1 külső tag = 3 fö)



3. § A képviselő testület tanácsnoki tisztséget Bozsódi Borbála képviselő asszony helyett Antonovits
Bence képviselő úr látja el, az SzMSz szövegezésén átvezetésre kerül.

4. § Az SzMSz 7. sz. melléklete a következők szerint módosul:

A képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak névsora

a) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (2 képviselő + 1 külső tag = 3 fő)

i. Bubik Szabolcs (elnök)

ii. Dömötörfy Zsolt (elnök-helyettes)

iii. Zádor István - külső tag

b) Fenntartható Fejlődés és településfejlesztési Bizottság (3 képviselő + 2 külső tag
=5fő)

i. Dömötörfy Zsolt (elnök)

ii. Bubik Szabolcs (elnök-helyettes)

iii. Antonovits Bence

iv. Vass László - külső tag

v. Mihálffy Attila - külső tag

c) Humán Bizottság (2 képviselő + 1 külső tag = 3 fő)

i. Bozsódi Borbála (elnök)

ii. Buzás István (elnök-helyettes)

iii. Nevelős-Forgács lldikó - külső tag

d) Külső-településrészek Bizottsága (2 képviselő + 1 külsö tag = 3 fő)

i. Antonovits Bence (elnök)

ii. Dömötörfy Zsolt

iii. Keresztes Gábor - külső tag

Képviselő-testület tanácsnoka: Antonovits Bence képviselő

5. § (1) Az önkormányzat képviselőinek havi képviselői tiszteletdíja bruttó 80.000,- forint, a
Képviselő-testület által megbízott Tanácsnok tiszteletdíja bruttó 342.000,- forintra módosul.

(2) Az SzMSz 1. sz. melléklete a következők szerint módosul:

A képviselő-testület tagjait, a bizottság(ok) tagjait és elnökét (elnökeit),
tanácsnokait megillető tiszteletdíj és természetbeni juttatás

(1) Az Önkormányzat képviselőinek havi képviselői tiszteletdíj bruttó 80. 000 forint.

(2) Az Önkormányzat képviselö-testülete bizottságainak havi külső bizottsági tiszteletdíja
bruttó 35. 000 forint.

(3) A Képviselő-testület által megbízott Tanácsnok tiszteletdíja bruttó 342. 000 forint.

(4) A képviselő a bizottsági tagsága, illetve bizottsági elnöki tisztsége után - függetlenül
bizottsági tagságainak számától - további tiszteletdíjra nem jogosult.



(5) A képviselők és a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai a tisztségük
ellátásával kapcsolatosan felmerülö utazási és egyéb igazolható költségeik pénzbeli
megtérítésére jogosultak

Átmeneti rendelkezések

6. § Jelen módosító rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, az átvezetéseket követően, a
módosításokat tartalmazó 13/2019. (XI. 13.) önk. r. egységes szerkezetének kifüggesztését követően
jelen módosító rendelet hatályát veszti.

Tömöri Balázs
polgármester

Dr. Horti István

jegyzö

Jelen módosító rendelet kihirdetése 2022. február...... napján megtörtént

Dr. Horti István

jegyző





PESTMEGYEI
KORMÁNYmVATAL

Ogyiratszám: PE/030/00282-1/2022.
Ogyintéző: Orosz Adrienn
Telefon: (1)235-1712

Tárgy: törvényességi felhívás
Hiv. szám:

Melléklet:

Pilisborosjenő Község Önkormányzat
Képviselö-testülete részére

Pilisboros'enő

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Miniszterelnökség helyettes
államtitkárának utasftása alapján - célvizsgálat keretében - ellenörizte a képviselö-testületek
működésének részletes szabályait tartalmazö szervezeti és működési szabályzatoknak a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv. ) 44. §-a szerinti
rendkivüli testületi ülés kötelezö összehívásával kapcsolatos szabályozását.

Az Mötv. 132. § (1) bekezdés a) pontjában a kormányhivatal számára biztosított törvényességi
fetügyeleti jogkörben eljárva [a fövárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fövárosi
kerületi) hivatalokról szólö 86/2019. (IV. 23. ) Korm. rendelet 32. § a) pontjában foglalt felhatalmazásra
fígyelemmel], az Mötv. 132. § (3) bekezdés b) pontja alapján vizsgáltam, hogy Pilisborosjenö Község
önkormányzat Képviselö-testületének a Pilisborosjenö Község önkormányzatának szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 13. ) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Or. ) 7. §-
ának szabályozása megfelel-e a jogszabályokban előfrtaknak. Vizsgálatom alapján az alábbi

törvényességi felhívással
élek.

Az Ör. 7. §-a a rendkívüli testületi ülésre vonatkozó elöirásokat fogalmazza meg. A 7. § (2) bekezdése
kimondja, hogy a Képviselö-testület soron kívüli ülését a polgármester hívja össze, a képviselők
egynegyedének, a KépviselÖ-testület bizottságának, vagy a kormányhivatal vezetőjének az indítványára.
Az indítványban meg kell jelölni az ülés javasolt napirendjét, időpontját, az összehívás
szükségességének indokait. Az indítvány a polgármesternél terjeszthető elö. A (3) bekezdés
szabályozása alapján a polgármester a Képviselő-testület soron kfvüli ülését 8 napon belüli híyja össze.
Az (5) bekezdés szabályozása értelmében a soron kívüli ülés meghívóját a napirendi pontként javasolt
előterjesztéssel (és az indftvánnyal) együtt legkésöbb a Képviselő-testület ülését megelőzö napon kell
kézbesíteni. A (6) bekezdés szabályozása szerint a soron kívüli ülés napirendjere kerülö előterjesztés
tárgyalásának szükséges feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése.
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Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint a hetyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza
szervezeti és működési rendjét.

Az Mötv. 53. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselö-testület a működésének részletes szabályait a
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Az önkormányzat
rendeletalkotási szabadsága azonban e tárgyban nem korlátlan, a szabályokat - az Alaptörvény idézett
előírása alapján - törvény keretei között hozhatja meg. Ez azt is jelenti, hogy az Mötv.-ben kimerítöen
szabályozott "tárgykör^ kötelező elemeitöl csak abban az esetben térhet el, ha arra a töwény
felhatalmazást ad.

Az Mötv. 44. §-a értetmében a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon belüli
idöpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának,
valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indltványára.

A fent nevezett jogszabályhelyből az állapítható meg, hogy a törvény a rendkívüli testületi ülés
kezdeményezése kapcsán egyetlen jogszabályi kötelezettséget ír elő a kezdeményezök számára
garanciális szabályként, nevezetesen azt, hogy meg kell jelölni az indítványban a rendkívüli ülés
összehívásának indokát. A szervezeti és müködési szabályzatban tehát a nevezett jogszabályhelyen
rögzített esetben az ülés összehívásának feltételeként - az összehívás indokát tartalmazó indítvány
mellett - egyéb feltételek (pl. : Irásos előterjesztés, időpont, napirendi pont meghatározása, elözetes
bizottsági vélemény beszerzése) nem jelölhetöek meg.

Az Or, 7. § (2) és (5)-(6) bekezdéseinek szabályozása valamennyi rendkívüli testületi ülés összehívására
vonatkozóan, így az Mötv. 44. §-a szerinti rendkfvüli ütés tekintetében is - általános jelleggel - határozza
meg azokat az Mötv. hivatkozott rendelkezését kibövítő követelményeket, amelyeket a rendkívüli ülés
összehívását kezdeményezöknek minden esetben be kell tartani. A helyes jogszabály-értelmezés
alapján azonban további feltételek meghatározására csak az Mötv. 44. §-ában foglaltakon túl
meghatározott, további kötelező ülés összehívási esetekben van lehetősége a hetyi önkormányzat
képviselö-testületének.

Az Ör. 7. § (3) bekezdés szabályozása értelmében a polgármester a képviselő-testület soron kívüli
ülését 8 napon betül hfvja össze.

Az Mötv. 44. §-a értelmében a polgármesternek a rendkívüli ülést a kezdeményezéstöl számított 15
napon belüli időpontra kell összehívnia. A rendkívüli ülés e kötelező összehívására vonatkozó törvényi
elöírásától eltérni azonban nem lehet, azaz 15 napnát rövidebb határidő megáltapítása a szervezeti és
működési szabályzatról szólö önkormányzati rendeletben jogszabálysértő (még abban az esetben is, ha
ez a rendeleti szabályozással elrendelt határidö az ülés összehívására vonatkozó "intézkedésre"
korlátozódik és nem magára az ütés megtartására). E helyi szabályozás ugyanis az Mötv. 44. §-ában
taxatíve rögzített szabályozásnak eltentmondva a polgármester mérlegelési jogkörét koriátozónak
tekinthetö, ezáltal az alkotmányos követelményeknek nem felel meg, a határidő szükftésére, attól valő
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eltérésre a jogszabály nem ad felhatalmazást Az Alaptörvény 32. cikkének (3) bekezdése is kimondja,
hogy önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem tehet ellentétes.

A fentiekre való tekintettel az Mötv. 134. § (1) bekezdése elsö mondatában foglaltak alapján felhfvom a
T. Képviselő-testületet, hogy a felhívást, annak kézbesítését követő

30 napon belül

tűzze napirendjére, és az Ör. 7. § (2), (3) és (5) bekezdésének mődosltásával, az Or. 7. § (6)
bekezdésének hatályon kívül helyezésével a törvénysértést szüntesse meg.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdés második mondatában meghatározott törvényi kötelezettségnek eleget téve
vizsgálják meg a törvényességi felhívásban foglaltakat és az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet
nem értésükröl a Pest Megyei Kormányhivatal részére - a fentiekben megadott határidőn belül - frásban
adjanak tájékoztatást.

Szükségesnek tartom jelezni, hogy az Mötv. 134. § (2) bekezdése alapján a megadott határidő
eredménytelen leteltét követöen a törvényességi felügyeleti eljárás körébe tartozó egyéb eszközeinek
alkalmazásáről mértegelési jogkörömben hozok döntést.

Felhívom a fígyelmet arra, hogy a helyi önkormányzatok törvényességi felOgyeletének részletes
szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend. ) 8. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidö
alatt a jogszabálysértés nem szüntethetö meg, a határidö - egy alkalommal - további 30 nappal
meghosszabbíthatö. A határidő meghosszabbitísára az érintett képviselö-testület erre irányuló, a Korm.
rend. 5. § (1) bekezdésében meghatározott informatikai rendszerbe (Nemzeti Jogszabálytár
Törvényességi FelOgyelet írásbeli Kapcsolattartás Modul) a törvényességi felhfvásban megadott határidö
lejártát megelözöen feltöltött, indokolt kérelme alapján kerülhet sor.
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