
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi 
64/2020 (IV. 15.) számú döntést hozom az 

 

6/2020. (V. 15.) sz. rendelet 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 23/2018. (XI. 16.) rendeletének módosításáról 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a képviselő-

testület feladat - és hatáskörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását 

követően - a következőket rendelem el: 

1. § 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 23/2018. (XI. 16.) ÖK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) A közművelődési feladatokat elsősorban a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár (a 

továbbiakban Intézmény) útján látja el. Az Intézmény székhelye 2097 Pilisborosjenő Fő utca 

16, telephelye 2097 Pilisborosjenő Fő utca 30.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Pilisborosjenő, 2020. május 15. 

 

 

Tömöri Balázs dr. Horti István 
polgármester jegyző 

 

 



HATÁSVIZSGÁLAT és a RENDELET MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA 

 

A tervezett jogszabály társadalmi hatása, környezeti és egészségi következményei:  

Az elmúlt időszak egyeztetésein és az ez ügyben tartott lakossági fórum során kirajzolódott, 

hogy az épület hasznosítására többféle helyi közösség is igényt tart. Az önkormányzat tervei 

között szerepel a Művelődési ház és a Könyvtár teljes vagy részleges elhelyezése is, amely a 

kulturális tér kibővítésén túl a hivatal működésére is jó hatással lenne.  

Az igények megismerése után javaslom a Művelődési ház és Könyvtár funkcióinak fokozatos 

átköltöztetését a „régi iskolába”, ami a kulturális programoknak használhatóbb teret 

biztosítana, és a hivatal ügyfélbarát működését is megkönnyítené. Így már a következő 

években, ha úgy tetszik ebben az átmeneti időszakban is külön válhatnának a kulturális és az 

igazgatási funkciók. 

A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai: A tervezett módosítással sem 

keletkezik. 

A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A korábbi évekhez képest az adminisztrációs feladatok ellátására rendelkezésre álló emberi és 

egyéb erőforrások mennyisége változatlan. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

A tervezett módosítással sem keletkezik. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A korábbi évekhez képest a rendelet végrehajtásához rendelkezésre álló emberi és egyéb 

erőforrások mennyisége változatlan. 


