
PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2020. (IX.16.) 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) 5. § helyébe a következő lép. 

5. § 

(1) A Képviselő-testület tagjai: a települési képviselők (továbbiakban: 

képviselő) és a polgármester, így a Képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő. 

A Képviselő-testület tagjainak névsorát jelen rendelet 6. sz. melléklete 

tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület alakuló, soron következő és soron kívüli ülést tart. 

(3) A Képviselő-testület – egy hónapos nyári ülésszünet közbeiktatásával – 

havonta ülésezik. A soron következő üléseket lehetőség szerint minden 

hónap második szerdáján, általában délután 17.00 órai kezdettel tartja. A 

polgármester indokolt esetben soron kívüli ülést hívhat össze. 

(4) A Képviselő-testület féléves ülésterv alapján tartja soron következő üléseit. 

Soron következő ülésnek az nevezhető, amely az ülésterv szerinti és az ülés 

meghívójának és a testületi anyagának kiküldésére vonatkozó jelen rendelet 

szerinti szabályokat maradéktalanul teljesíti. 

(5) Az üléstervet a tárgyidőszakot megelőző hónapban a Képviselő-testületnek 

meg kell tárgyalni. 

(6) Az üléstervet a polgármester készíti elő, aki napirendi javaslatot kér a 

jegyzőtől, a képviselőktől, az önkormányzati intézmények, a 

közszolgáltatást nyújtó és a civil szervezetek vezetőitől. 

2. § Az SzMSz 7. § helyébe a következő lép. 

7. § 

(1) A képviselő-testületi ülést a polgármester indokolt esetben a soron 

következő időponttól eltérően is összehívhatja. 

(2) Soron kívüli ülést kezdeményezhet a képviselők egynegyede, a Képviselő-

testület bizottsága vagy a kormányhivatal vezetője is. Az indítványban meg 

kell jelölni az ülés javasolt napirendjét, időpontját, az összehívás 

szükségességének indokait. Az indítvány a polgármesternél terjeszthető elő. 

(3) A polgármester a Képviselő-testület soron kívüli ülését 8 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 

(és az indítvánnyal) együtt legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző 

napon kell kézbesíteni. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti soron kívüli ülés összehívásának indoklását a 

Polgármesternek a Képviselő-testülettel szóban ismertetnie kell – amelyet 

az ülésről készült jegyzőkönyv tartalmaz –, továbbá, ha a soron kívüli ülés 

szükségességét a (2) bekezdés rendelkezései szerint hívták össze, akkor 

előzetes bizottsági vélemény, vagy képviselői indítvány megléte szükséges. 

(7) A soron kívüli ülés vezetése egyebekben a soron következő ülésre 

vonatkozó szabályok szerint történik. 

3. § Az SzMSz 23. § helyébe a következő lép. 

23. § 

(1) A minősített többséggel elfogadható javaslat elfogadásához a megválasztott 

képviselő-testületi tagok több mint felének – 4 fő – „igen” szavazata 

szükséges.  

(2) Minősített többség szükséges a javaslat elfogadásához az Mötv 50. §-a 

szerint hivatkozott, továbbá magasabb érvényű jogszabályban 

meghatározottakon túl, jelen bekezdésben felsorolt döntések során: 

a) a rendeletalkotás; 

b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény 

által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

c) a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek 

alapítása; 

d) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a 

kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, 

államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása; 

e) Önkormányzati pénzügyi kötelezettséget vállaló szerződéskötéshez; 

f) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő 

kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, 

érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

g) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, 

nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő 

kiválás; 

h) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

i) közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 

j) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, Kormányhivatalnál, 

Ügyészségnél, bíróságnál, perindítás; 

k) a képviselő, polgármester méltatlansági és vagyonnyilatkozati eljárással 

kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 

l) a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása, 

területszervezési kezdeményezés; 

m) zárt ülés elrendelése; 

n) Képviselő-testületi tag kizárása; 

o) a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti önfeloszlatás; 

p) sürgősségi indítvány tárgyában való döntéshez; 

q) soron kívüli ülés napirendjei közzé új napirendi pont felvételéhez; 



r) Titkos szavazás elrendeléséhez. 

 

 

4. § Az SzMSz 27. § helyébe a következő lép. 

27. § 

Titkos szavazást tarthat a Képviselő-testület a magasabb érvényű jogszabályban 

meghatározott ügyekben a polgármester, valamint a Képviselő-testület tagjainak 

legalább egynegyedének – 2 fő – kezdeményezésére. A titkos szavazás 

elrendeléséről a Képviselő-testület vita nélkül, minősített többséggel dönt. A 

titkos szavazás elrendelésével egyidejűleg annak módjáról is dönt a Képviselő-

testület. A titkos szavazás jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. 

 

5. § Az SzMSz 31. § (3) (4) bekezdései hatályát vesztik, törlésre kerülnek. 

6. § Az SzMSz a következő 46/A § rendelkezéseivel kiegészül  

46/A. § 

Tanácsnok 

(1) A képviselő-testület tagjai közül a képviselő-testület megbízatásának időtartamára a 

képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátására tanácsnokot választhat.  

(2) A tanácsnok feladatait a Képviselő-testület a megválasztással egyidőben határozatban 

állapítja meg 

 

7. § Az SzMSz 7. számú mellékletében meghatározottak közül a Képviselő-testület 

tanácsnoka: Bozsódi Borbálára módosul. 

8. § Az SzMSz 2. számú melléklete hatályát veszti, törlésre kerül. 

 

Átmeneti rendelkezések 

9. § (1) Jelen módosító rendelet 9. § szerint meghatározottak Pilisborosjenő Község 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának SzMSz határozat szerinti 

elfogadását követően kell alkalmazni, hatályosul.  

(2) Jelen módosító rendelet – (1) bekezdésben meghatározottak kivételével – 

kihirdetést követően lép hatályba és az (1) bekezdés alkalmazásával hatályát 

veszti. 

 

 

 

  Tömöri Balázs     Dr. Horti István 

polgármester      jegyző 

 

 


