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Amely készült Pilisborosjenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2022.02.15-én, 730 órakor 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelenlévő képviselők száma: 6 fő, Antonovits Bence, Komlós Tibor, dr. György Péter 

ügyvéd, Dömötörfy Zsolt, Bubik Szabolcs, Bozsódi Bori, valamint dr. Horti István jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Szomora Csilla 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  Komlós Tibor 

 

Komlós Tibor alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a rendkívüli ülésen. Négy 

napirendi pontunk van a mai ülésre.  

Megállapítom, hogy határozatképes számban jelen van a Képviselő-testület. 

Szeretném felkérni Szomora Csillát, hogy az ülés jegyzőkönyvét készítse el.  

Amiatt, hogy ezt az ülést én vezetem, akkor tudom a jegyzőkönyv hitelesítést elvállalni, hogy 

ha a Képviselő-testület elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítését. 

Aki ezzel egyetért kérem tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

Jegyzőkönyvbe foglalt határozat 

A Képviselő-testület hitelesítőként Komlós Tibor alpolgármestert, 

jegyzőkönyvvezetőként Szomora Csillát fogadta el. 

 

Komlós Tibor alpolgármester: A következő feladat a napirendi pontok elfogadása. Négy 

napirendi pont javaslat került kiküldésre. Aki elfogadja, hogy a kiküldött napirendi pontokat 

tárgyalja ez az ülés az kérem tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

19/2022. (II. 15.) KT határozat 

 

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a meghirdetett napirendi pontokat 

elfogadja. 
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Felelős: Komlós Tibor alpolgármester 

Határidő: 2022. február 15. 

 

ELFOGADOTT NAPIRENDI PONTOK 

1. Javaslat a Pilisborosjenő Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megalkotására 

2. Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására 

3. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 

4. Pénzügyi Bizottság tájékoztatása a 2022. évi vagyonnyilatkozatok leadásáról 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Javaslat a Pilisborosjenő Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

megalkotására 

 

Komlós Tibor alpolgármester: Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 

illetve az egész Képviselő-testület belefolyt a munkába. Megkérem a Bubik Szabolcs 

képviselő urat, hogy mondjon pár szót az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ez a költségvetési ilyen módon elfogadható. A törvényi 

szabályoknak megfelelően a terv nullás, nincs hiány benne. 240 millió forintnyi nettó 

fejlesztés szerepel az idei költségvetésben, tehát az üzemeltetési és karbantartási 

folyamatokon túl ezeket a projekteket vettük be. Van még össze szedve további 60-70 millió 

forintnyi fejlesztési feladat. Ezeket akkor fogjuk a költségvetés módosításába betenni év 

közben, hogy ha a hozzá tartozó források úgy alakulnak. Amit említettem 240 millió ebben 

nincs benne a nagy megnyert VEKOP pályázatok, ezek azok a pénzek, amiket vagy már 

megnyert kisebb pályázatokból most fejezünk be pl. a Tücsök utca és a Steinhein utcának a 

felújítása, vagy pedig olyan kisebb értékű fejlesztések, amit a normatíva és az 

adóbevételekből fordítunk a falu szépítésére, jobbítására. Ezt a költségvetést alaposan 

átbeszéltük különböző csoportokban, én javaslom, hogy fogadjuk el és induljunk el e mentén. 

Komlós Tibor alpolgármester: Én annyival egészíteném ki, hogy ahogyan az elmúlt években 

szokás volt, az újságba jelenjen meg a költségvetés a diagram ábrával. Javaslom a 

költségvetés elfogadását. Aki elfogadja a Pilisborosjenő Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének megalkotásáról szóló javaslatot az kérem tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

20/2022. (II. 15.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat a Pilisborosjenő Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

megalkotására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
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1) a mellékelt Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2022 évi költségvetése tárgyú, 

1/2022. (II.16.) számú önkormányzati rendeletet, mellékleteivel egyetemben megalkotja. 

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

szokásos módon történő kifüggesztésére. 

3) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben elfogadottak alapján írja ki a 

helyi civil egyesületeknek szóló a pályázatot a lakosság önszerveződő közösségeinek 

pénzügyi támogatásáról szóló 15/2019 (XII.12) önkormányzati rendeletnek megfelelően. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester, dr. Horti István jegyző 

Határidő: az 1), 2) pont esetében azonnal, a 3) pont esetében 2022. 02.20. 

 

2. Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására 

 

Komlós Tibor alpolgármester: A következő napirendi pont Jegyző úr előterjesztése. Kérlek, 

hogy erről mondjál pár szót. 

dr. Horti István jegyző: Négyévente kell megválasztani minden országgyűlési képviselő 

választáson négy évre a szavazatszámláló bizottsági tagokat. A szavazatszámláló bizottsági 

tagok nagyjából megegyeznek a korábbi négy évvel ezelőttivel, kivéve azokat, akik már nem 

vállalták. A megyének az volt az egyetlen kérése, hogy lényegesen több póttagot válasszunk 

meg, mert nem tudhatjuk, hogy a vírus helyzet miatt esnek-e ki tagok. Ezért tizenegy póttag 

lett a korábbi, egyébként hat fővel szemben. Más nagy változás nincs. Mindenki gyakorolt, 

hozzáértő. A következő időszakban még lesz több tanítás, próba a választással kapcsolatosan. 

Azok a tagok akik most újként bekerültek korábban póttagok voltak.  Ennyivel egészíteném 

ki. 

Komlós Tibor alpolgármester: Akkor javaslom az előterjesztést elfogadni. Ez egy törvényi 

előírás aminek eleget kell tennünk. Aki a határozati javaslattal egyetért az kérem tegye fel a 

kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

21/2022. (II. 15.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24-25.§-ban foglaltak alapján a szavazatszámláló 

bizottságok tagjait az alábbiak szerint megválasztja. 

 

Pilisborosjenő szavazatszámláló bizottságainak tagjai 
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1) 1. számú szavazókör 2097 Pilisborosjenő Fő utca 16.  

Tagok: Gábeli Györgyné    

Puskás Zsoltné 

Király Tibor  

2) 2. számú szavazókör 2097 Pilisborosjenő Fő utca 16.  

Tagok: Metzlerné Kútvölgyi Eszter 

Szekeres Ildikó 

  Mátyus Györgyné Sereg Csilla 

3) 3. számú szavazókör 2097 Pilisborosjenő volt Téglagyár irodaépülete (Téglagyári tér 

3143/4 hrsz.) 

Tagok: Királyné Váradi Valéria 

Kalmár Gabriella 

 Gyarmati Istvánné 

 

Póttagok:  Puskás Zsolt          

Révész Árpádné     

Lévay Ákos      

Veres Gusztávné     

Zmeskál Zita     

Kósa Tibor     

Zsíros Annamari    

Farkas Gabriella Erzsébet   

Vizhányó Anikó Piroska    

Gyarmati Klára     

Nováki Attila      

 

Felelős: dr. Horti István jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

3. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 

 

Komlós Tibor alpolgármester: Ennek a napirendi pontnak Polgármester úr az előterjesztője, 

de én úgy gondolom, hogy mivel ezt a javaslatot a Kormányhivataltól kaptuk, ezért felkérem 

Jegyző urat, hogy a javaslatot terjessze elő. 

dr. Horti István jegyző: Az SzMSz két részben módosult. Az első rész, hogy a legutóbbi 

Testületi-ülés döntött a tanácsnokról. Bozsódi Bori képviselő lemondott a tanácsnoki 

tisztségéről, ezért a Külső-településrészek Bizottsága tagsága csökkent, mivel Antonovits 

Bence képviselő úr lett az új tanácsnok. A második változás, hogy a kormányhivatal 

törvényességi észrevételt tett a soron kívüli, rendkívüli ülés összehívásának szabályozásával 

kapcsolatban. Az SzMSz 7 §-ban úgy szabályoztuk a soron kívüli ülés összehívását, hogy azt 

a Polgármester 8 napon belül hívja össze. A Pest Megyei Kormányhivatal azt állapította meg, 

hogy ez eltér a Mötv. szabályozásától, mivel az úgy rendelkezik, hogy 15 napon belül kell 

összehívni. A Kormányhivatal a törvényességi észrevételben leírta, hogy a valóságban ez nem 

volt probléma, mert amikor a Polgármester soron kívüli ülést hívott össze az mindig 8 vagy 
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15 napon belül volt. Itt jogi kifogás merült fel, mert a Mötv. nem ad lehetőséget arra, hogy 

ennél rövidebb határidővel hívjuk össze, ezért módosítanunk kellett 15 napra.  Ez a 

gyakorlatban semmilyen változást nem jelent, mert ugyan úgy a rendkívüli, sürgősségi vagy 

soron kívüli ülésnek az a lényege, hogy gyorsan össze kell hívni. Kifogásolták még, hogy mi 

a SzMSz-ünkben az összehívótól nemcsak a sürgősség indokát kértük megjelölni, hanem már 

kértük az előterjesztést és a többi egyéb anyagot is. Ezt a kormányhivatal javasolja eltörölni. 

Ezért az fog szerepelni az SzMSz-ben, hogy a soron kívüli ülést 15 napon belül kell 

összehívni és csak a sürgősség indokát kell meghatározni. Ezek a változások kerültek 

átvezetések.  

Bubik Szabolcs képviselő: Ez jobb is így, mivel egyszerűbb. 

dr. Horti István jegyző: Egyszerűbb és életszerűbb. 

Komlós Tibor alpolgármester: Aki egyetért az SzMSz módosításáról szóló javaslattal az 

kérem tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

22/2022. (II. 15.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1) a mellékelt Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 23/2022 (II. 15.) 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 

kifüggesztésére. 

 

Felelős: dr. Horti István jegyző, Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. február 28. 

 

4. Pénzügyi Bizottság tájékoztatása a 2022. évi vagyonnyilatkozatok leadásáról 

 

Komlós Tibor alpolgármester: Az utolsó napirendi pont következik. Megkérem Bubik 

Szabolcs urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a javaslatot terjessze elő. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ez törvényi kötelezettségünk. Most már rutinosak vagyunk benne, 

hogy a saját és a hozzátartozók vagyonnyilatkozatát le kell adnunk január 31-ig. Ez 
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megtörtént, Közjegyző úrral ellenőriztük a meglétüket. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, 

hogy ennek a törvényi kötelezettségünknek eleget tettünk. 

Komlós Tibor alpolgármester: Köszönöm szépen. Akkor kérem, hogy aki leadta és egyetért a 

Pénzügyi Bizottság előterjesztésével az tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

23/2022. (II. 15.) KT határozat 

 

Tárgy: Pénzügyi Bizottság tájékoztatása a 2022. évi vagyonnyilatkozatok leadásáról 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) Elfogadja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tájékoztatóját, melyben megállapította, 

hogy a törvényes határidőig minden képviselő teljesítette az Mötv-ben előírt 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét. 

 

2) Felkéri Jegyzőt a vagyonnyilatkozatok biztonságos tárolásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Horti István jegyző 

Határidő: 2022. 02. 28. 

 

Komlós Tibor alpolgármester: Meglepő gyorsasággal végigértünk a napirendi pontokon. 

Köszönöm mindenkinek a részvételét ezen a kora reggeli rendkívüli KT ülésen. 

 

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így Alpolgármester Úr a Képviselő-testületi ülést 

740 perckor bezárta 

 

k.m.f. 

 

Tömöri Balázs        dr. Horti István 

 polgármester                  jegyző 

 

Komlós Tibor 

jegyzőkönyv hitelesítő 


