
PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2022. (II. 15. ) 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 Képviselö-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 terjeszthető 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 minösített 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 megelőzö napon kell kézbesíteni.

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

2. § (1) A Külső-településrészek Bizottsági tagságáról Bozsódi Borbála képviselő, valamint Kiss Ddikó
külsős tag bizottsági szerepvállalásukról történő lemondásukat kővetően törlésre 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 képviselö + 1 külső tag = 3 fő)

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

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

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



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)

iii. Antonovits Bence

iv. Vass László - külső tag

v. MihálffyAttila-külsőtag

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 képviselö + 1 külső 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,- foriat, 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 képviselöinek havi képviselői tiszteletdíj bruttó 80. 000 forint.

(2) Az Önkormányzat képviselö-testülete bizottságainak havi külső bizottságí 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 felmerülő utazási és egyéb igazolható költségeik pénzbeli
megtérítésére jogosultak

Atmeneti 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 ves ' .^, ^,.
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Jelen módosítő rendelet kihirdetése 2022. február 16. napján megtörtént.
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