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Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) sz. önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Az Állam cím 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában rögzített feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében és a 143. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület szervezeti és működése
rendjéről, a következő rendeletet (a továbbiakban: Ör.) alkotja meg:
I. RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Az Önkormányzat jelképei
1. §
(1) Pilis városi címere: Álló kerektalpú pajzs, felső-vörös – mezejében ezüst színű kastély. Az
alsó- zöld – mezőben arany szőlőfürt. A két mezőt ezüst színű, hullámos pólya választja el.
Pilis Város címere az Ör. 1. sz. mellékletét képezi.
(2) A felső mezőben lévő kastély Pilis város egyik legrégebbi, történelmi szempontjából
jelentős és múltját is jelképező épületét, a Beleznay-Nyáry kastélyt ábrázolja.
Az alsó-zöld mezőben lévő szőlőfürt utal a város mezőgazdasági jellegére, több évszázada
jelentős szerepet betöltő szőlő művelés hagyományaira.
A két mezőt elválasztó, ezüst színű pólya a Pilis városban eredő Gerje patakot jeleníti meg.
(3) Pilis város zászlója: fekvő téglalap alakú 5:4 arányú ezüst (fehér) lobogó közép tengelyében
Pilis címere, pajzs tartóként zöld leveles szőlőágakkal övezve.
A sisak dísz helyén zöld Pilis felirat. A zászló négy oldalán váltakozva vörös és zöld
lángnyelvek. A vízszintes oldalakon kilenc-kilenc, a függőleges oldalakon hét-hét lángnyelv.
Pilis Város zászlója az Ör. 2. sz. mellékletét képezi.
2. §
A Képviselő-testület a helyi címer- és zászló alkotásáról, használatáról, előállításáról,
terjesztéséről, forgalomba hozataláról, a város szlogenjének használatáról, a településnév
használatáról, továbbá a díszpolgári cím és az önkormányzat által adományozható egyéb
kitüntetésekről, elismerésekről külön önkormányzati rendelet részeként rendelkezik.
3. §
A Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen
Magyarország címere van, a köríven pedig a következő felirat található:
„Pilis Város Önkormányzati Képviselő-testülete”
„Pilis Város Polgármestere”
„Pilisi Polgármesteri Hivatal Jegyzője”
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4. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenység minél szélesebb körű megismertetése
céljából időszakosan megjelenő önkormányzati lapot jelentet meg „HÍRNÖK” címmel.2
(2) A Képviselő-testület a „HIRNÖK” c. időszaki lap gondozásával (olvasó szerkesztésével,
tördelő szerkesztésével) - külön határozatban - felelős személyeket bíz meg. A felelős
személyek megbízásának felülvizsgálatára a Képviselő-testület jogosult.
5. §
(1) A Képviselő-testület a település természeti, környezeti, gazdasági, társadalmi helyzetének
ismertetését a világhálón, valamint a nem írott sajtó területén is szükségesnek tartja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működésével kapcsolatos – a 4. § alatt nem
szabályozott – egyéb lakossági tájékoztatás megtétele, koordinálása érdekében, ezen feladat
ellátásával médiafelelős személyt bízhat meg.
(3) A Képviselő-testület munkaszervezetének hivatala, a Polgármesteri Hivatal - külön felelős
személy (szervezeti egység) útján - gondoskodik az Önkormányzat, valamint a fenntartásában
és működtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek működésével,
funkcionálásával kapcsolatban keletkezett (közérdekű, külön jogszabályokban is
meghatározott) adatoknak, információknak és dokumentumoknak a Pilis Város Önkormányzata
által kialakított www.pilis.hu honlapon történő közzétételéről és változás esetén, annak
folyamatos frissítéséről, külön jogszabályban meghatározott esetekben az űrlapokat az Eönkormányzat portálon is elérhetővé kell tenni.3
(4)4
(5)5
II. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
6. §
A Képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat és hatásköri,
szervezeti-működési leírásokat, rendelkezéseket az SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével
kell alkalmazni.
7. §
(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Pilis Város Önkormányzata.
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. október 28. nap 17 óra
35 perctől.
3
Kiegészítette az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október 28.
nap 17 óra 35 perctől.
4
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.
október 28. nap 17 óra 35 perctől.
5
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.
október 28. nap 17 óra 35 perctől.
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(2) Az önkormányzat jogi személy.
(3)6 Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervek:
a) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
b) a Képviselő-testület jelen rendeletben meghatározott, létrehozott bizottságai:
ba) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság,
bb) Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság,
bc) Szociális, Esélyegyenlőségi és Alapellátási Bizottság,
bd) Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság,
be) Köznevelési és Ifjúsági Bizottság.
c) a Polgármester,
d) a Polgármesteri Hivatal.
(4)7 A Képviselő-testület által, önkormányzati feladatok ellátására létrehozott állandó
bizottságai létszámai:
a) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
5 fő
b) Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
5 fő
c) Szociális, Esélyegyenlőségi és Alapellátási Bizottság
5 fő
d) Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
5 fő
e) Köznevelési és Ifjúsági Bizottság
5 fő
(5) Az Önkormányzat illetékességi területe: Pilis város közigazgatási területe.
Az Önkormányzathoz tartozó illetékességi terület leírását az Ör. 3. számú melléklete határozza
meg.
(6) Az Önkormányzat székhelye:
Az Önkormányzat központi telefonszáma:
Az Önkormányzat központi fax száma:

Pilis, Kossuth L. út 47-49.8
29/696-310
29/696-320

(7) A képviselő-testület hivatalának megnevezése:
Pilisi Polgármesteri Hivatal.
(8) A Képviselő-testület tagjainak száma: 11 fő.
A Képviselő-testületi tagok névsorát az Ör. 4. számú melléklete tartalmazza.
III. RÉSZ
FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK
Az önkormányzati jogok gyakorlása
8. §
(1) A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok (a
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október 28.
nap 17 óra 35 perctől.
7
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. október 28.
nap 17 óra 35 perctől.
8
Módosította a 22/2017. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. december 20. napjától.
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továbbiakban: választópolgárok) közösségét illetik meg.
(2) A választópolgárok az Önkormányzat Képviselő-testületébe választott képviselőik útján és
a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi
jogaikat.
(3) Az Önkormányzat – a törvény keretei között – önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi
ügyekben szabadon igazgathatja a feladat és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az
Alkotmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.
9. §
(1) Az Önkormányzat - a jogszabályok keretei között - az Önkormányzat tulajdonával önállóan
rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat - kötelező önkormányzati feladatai ellátásának megsértése, vagy
veszélyeztetése nélkül, - vállalkozási tevékenységet folytathat.
Ennek megfelelően:
a) közvetlenül vehet részt a vállalkozásokban, azonban ezt megelőzően szakértői véleményt
kér, illetőleg közgazdasági /költség-haszon/ elemzést végeztet, amelyet a napirend
tárgyalásakor az előterjesztéshez csatolni kell,
b) a helyi önkormányzati politikával, illetőleg annak eszközeivel, módszereivel és konkrét
formáival (helyi adópolitikával, telek és ingatlan értékesítéssel, stb.) vállalkozásélénkítő,
piacgazdaság barát környezetet teremt,
c) az önkormányzat vagyonával összefüggő kezelési, gazdálkodási, valamint hasznosítási
tevékenységére vonatkozó szabályokat külön rendelet szabályozza.
(3)9
10. §
(1) A Képviselő-testület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat és hatáskörébe nem
tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben.
A Képviselő-testület ezen jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy a
településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a közbiztonsággal, valamint a lakossági
közszolgáltatások fejlesztésével áll szorosan kapcsolatban.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben - a polgármester indítványára - a képviselőtestület kizárólag a közvetlenül érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv, vagy társadalmi
szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést.
Az Önkormányzat együttműködésére vonatkozó sajátos, helyi szabályok
11. §
(1) A Képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom és
gazdaságszervező munkában – ezek fejlesztése érdekében – együttműködik a jogszabályokban
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 4. § -a. Hatályos: 2019. október 28.
nap 17 óra 35 perctől.
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meghatározott további önkormányzatokkal, kamarákkal, valamint regionális szervekkel.
(2) A koordináció keretében közvetlen cél: a megyei és regionális fejlesztési tervek,
koncepciók, elképzelések kidolgozásában közvetlen részvétel, valamint egyeztetése a helyi
elképzelésekkel.
(3) Az (1) bekezdés szerinti együttműködéshez kapcsolódó folyamatos és rendszeres
kapcsolattartás - a Polgármesteri Hivatal közreműködésével - a polgármester feladata.
(4) Az Önkormányzat a feladatai ellátása körében támogatja a lakosság önszerveződő
közösségeinek tevékenységét, együttműködik ezen civil, társadalmi, helyi illetve regionális
közösségekkel.
12. §
(1) Pilis Város Önkormányzata folyamatosan és rendszeresen együttműködik:
a) a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással, a többcélú
önkormányzati kistérségi társulás által ellátandó feladatok közös ellátása és működtetése,
továbbá a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közös finanszírozása tárgyában,
b) a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulással a főépítészi feladatok társulási
formában történő ellátása, továbbá a térség fejlesztésével kapcsolatos koncepciók, tervek
kidolgozása érdekében,
c) Cegléd Város Önkormányzatával, valamint a Duna-Tisza Közi Regionális
Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagjaival, a Duna-Tisza Közi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer keretein belül működtetett regionális szeméttelep kialakítása,
fenntartása, működtetése területén,
d) Nyáregyháza Község Önkormányzatával, Káva község Önkormányzatával, Bénye község
Önkormányzatával, valamint Monorierdő község Önkormányzatával a közös központi orvosi
ügyelet fenntartásában, működtetésében.
(2) Az Önkormányzat a jogszabály rendelkezésén, vagy korábban meghozott helyi képviselőtestületi döntésen alapuló együttműködéssel összefüggő, a tárgyévre érvényes pénzügyi
kötelezettségvállalást a tárgyévre (tárgyidőszakra) érvényes költségvetési rendelete részeként
tervezi.
Testvértelepülési (testvérvárosi) kapcsolatok kialakítására és fenntartására vonatkozó
sajátos, helyi szabályok
13. §
(1)10 Az Önkormányzat nemzetközi hivatalos kapcsolatot tart fenn az olaszországi Piazza al
Serchio városával.
(2) A külföldi önkormányzattal való további együttműködésről szóló megállapodás megkötése
a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
Az Önkormányzat feladata, hatásköre, szervei
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 5. § -a. Hatályos: 2019. október 28. nap 17 óra
35 perctől.
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14. §
(1) Az önkormányzati feladat és hatáskörök a Képviselő-testületet illetve szerveit illetik meg.
(2) Az Önkormányzat által ellátandó alap feladatköröket az Mötv. 13. § (1) bekezdése határozza
meg.
(3) Az Önkormányzat által - saját döntése alapján – ellátandó, önként vállalt feladatköröket
további jogszabály (törvény) határozza meg.
A (2) bekezdésben foglalt feladatokban – az Mötv 13. § (1) bekezdésében rögzített kötelezően
ellátandó feladatkörök kivételével- az Önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei
alapján, anyagi lehetőségeitől függően, - hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon
lát el.
(5)11 Az Önkormányzat által kötelezően ellátott önkormányzati alapfeladatok, tevékenységek
körére vonatkozó kimutatást az Ör. 14. számú melléklete tartalmazza.
(6)12 Az Önkormányzat által önként vállalt feladatok körére vonatkozó kimutatást az Ör. 15.
számú melléklete tartalmazza.
(7)13A Képviselő-testület az önként vállalt feladatok tárgyában – amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik – az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében foglal
állást, a pénzügyi fedezet biztosításával egyidejűleg.
(8)14 Az Önkormányzat Pilisen felmerülő lakossági ellátási igények jobb kielégítése érdekében
együttműködik a környező települések önkormányzataival, és mellérendeltségi viszonyban
együttműködik a Pest Megyei Önkormányzattal. A koordináció keretében közvetlen cél a térségi,
valamint a megyei tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint
azok egyeztetése a helyi, városi elképzelésekkel.
(9)15 Az (5) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a folyamatos és rendszeres kapcsolattartás
a Polgármester, az Alpolgármester, illetve a Jegyző feladata.
(10)16 Az önkormányzati feladatokat
a) a Képviselő-testület és szervei,
b) az önkormányzat intézményei,
c) feladatellátási megállapodással, vagy megbízással az önkormányzat által alapított gazdasági
társaságok,
d) társulási megállapodással a társult önkormányzatok,
Módosította a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17. napjától,
de rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
12
Módosította a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17. napjától,
de rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
13
Beiktatta a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17. napjától,
de rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
14
Beiktatta a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17. napjától,
de rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
15
Beiktatta a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17. napjától,
de rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
16
Beiktatta a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17. napjától,
de rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
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e) közigazgatási szerződés – együttműködési megállapodás alapján nemzetiségi önkormányzat
f) szerződéssel a feladat ellátására jogosultsággal rendelkező gazdasági szereplők, egyesületek

látják el.
(11)17 A Képviselő-testület szervei:
a) a Polgármester,
b) a Képviselő-testület bizottságai,
c) a Képviselő-testület hivatala,
d) a Jegyző.

15. §
(1) A képviselő-testület egyes hatásköreit átruházza, illetve átruházhatja:
a) polgármesterre,
b) valamely bizottságára,
c) társulásra (törvényben meghatározott eljárási rend szerint).
(2) A Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható feladat-illetve hatásköröket az Mötv.
42. §-a határozza meg.
16. §
(1) A Képviselő-testület a hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, és a hatáskörét – rendelet
módosítással - visszavonhatja.
A képviselő-testület által, rendeleti úton, valamely szervére átruházott hatáskör tovább át nem
ruházható.
(2) A Képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás(ok) folyamatos, magas szintű
ellátása céljából önkormányzati intézményt, más szervezetet alapíthat, vezetőjét kinevezi.
(3) A Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek
helye nincs.
(4) A polgármester, valamint a Képviselő-testület valamely bizottságának, önkormányzati
hatósági jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést
benyújtani.
(5) A Képviselő-testületnek a (3) bekezdés alapján meghozott határozatának a bírósági
felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a Budapest Környéki Törvényszéktől
(1143. Budapest, Thököly út 97-101.) lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon
belül. A pert Pilis Város Önkormányzata ellen kell indítani.
IV. RÉSZ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE
A Képviselő-testület képviselete
Beiktatta a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17. napjától,
de rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
17
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17. §
(1) A Képviselő-testületet a polgármester képviseli.
(2)18 A Képviselő-testületet – a polgármester akadályoztatása esetén – a Képviselő-testület által
megválasztott főállású alpolgármester képviseli.
(3) A Képviselő-testületet – a polgármester, valamint az alpolgármester egyidejű
akadályoztatása esetén – a korelnök képviseli.
(4) Egyedi ügyben, a Képviselő-testület bármely képviselő-testületi tag részére, eseti
meghatalmazást adhat.
Képviselő-testület alakuló ülése
18. §
(1) A Képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül össze kell hívni.
(2) A Képviselő-testület összehívásról a polgármester gondoskodik.
(3) A Képviselő-testület alakuló ülését a polgármester vezeti.
(4) A Képviselő-testület alakuló ülésén első körben a képviselők, ezt követően a polgármester
esküt tesznek.
(5) A képviselők a Helyi Választási Bizottság előtt tesznek esküt.
(6) A képviselők eskütételét követően, a polgármester a Képviselő-testület előtt tesz esküt.
(7) A Képviselő-testület alakuló ülésén meg kell állapítani a polgármester illetményét.
(8)19 A Képviselő-testület alakuló ülésén – a polgármester munkájának segítésére, titkos
szavazással, tagjai közül – 1 fő főállású megbízatású alpolgármestert választ, akinek részére
illetményt állapít meg.
(9) A Képviselő-testület alakuló ülésén felülvizsgálja a települési képviselők tiszteletdíjáról, és
a részükre nyújtandó természetbeni juttatásokról szóló önkormányzati rendeletét, hatályos
szabályozást.
(10) A Képviselő-testület alakuló ülésén felülvizsgálja a Képviselő-testület munkáját segítő
szervek rendszerét és struktúráját.
A Képviselő-testület üléseinek összehívása

Módosította a 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos: 2021. február 26. napjától, de
rendelkezéseit 2021. március 1. napjától kell alkalmazni.
19
Módosította a 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos: 2021. február 26. napjától, de
rendelkezéseit 2021. március 1. napjától kell alkalmazni.
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19. §
(1) A Képviselő-testület összehívásáról a polgármester, akadályoztatása esetén az
alpolgármester, mindkét személy akadályoztatása esetén a korelnök (a továbbiakban együtt:
ülés levezetője) gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület – az ülésezés általános rendjétől függően - rendes, rendkívüli ülést,
vagy közmeghallgatást tart.
(3) A Képviselő-testület - az ülésezés formájától függően - nyilvános vagy zárt ülést tart.
A Képviselő-testület üléseinek formája
20. §
(1) A Képviselő-testület – fő szabályként – nyilvános ülés tart.
(2) A Képviselő-testület zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és c) pontjában
meghatározott eset valamelyikének bekövetkezése esetén, illetve ha az Mötv. 46. § (2) b)
pontjában meghatározott ügy tárgyalása esetében, az ügy nyilvános tárgyalásába az érintett nem
egyezik bele.
(3) A testületi ülést levezető személy a (2) bekezdés hatálya alá tartozó eset valamelyikének
bekövetkezése esetén, az érintett személyt legkésőbb a napirendi pont megkezdése előtt írásba,
vagy jegyzőkönyvbe foglaltan köteles nyilatkoztatni arra vonatkozólag, hogy az ügy nyilvános
tárgyalásába, érintettként beleegyezik-e: amelynek tényéről a Polgármesteri Hivatal ülések
előkészítésével foglalkozó szervezeti egysége külön jognyilatkozatot (formanyomtatványt)
írattat alá az érintettel, - felhívva figyelmét akaratnyilatkozata jogkövetkezményeire.
(4) A Képviselő-testület bármely tagjának, vagy a jegyző indítványára zárt ülés rendelhet el –
üzleti érdekek védelme céljából – a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor.
(5) Mérlegelést nem igénylő esetben, a zárt ülés elrendeléséről a Képviselő testület nem foglal
állást. A testületi ülést levezető személy köteles az írásban tett előterjesztésen vagy a napirend
szóbeli közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.
(6) Mérlegelést igénylő esetben, a Képviselő-testület a zárt ülés elrendeléséről alakszerű
határozat meghozatala nélkül dönt.
A zárt ülés elrendeléséhez a Képviselő-testület részéről minősített többségű szavazás
szükséges.
(7) A Képviselő-testület zárt ülésén az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott személyek
vehetnek részt. Törvény előírhatja, hogy mely esetekben kötelező az érintett meghívása.
A rendes képviselő-testületi ülés, közmeghallgatás előkészítésére, összehívására
vonatkozó közös rendelkezések
21. §
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(1)20 A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal rendes ülést, és
évente közmeghallgatást tart.
(2)21 A képviselő-testület az általa elfogadott munkaterv szerint, a munkatervben megjelölt
időpontokban tartja rendes üléseit. Indokolt esetben a Polgármester a munkaterv szerinti ülés
napját és időpontját a meghívó kiküldésével módosíthatja.
(3)22
(4)23 A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testületi ülés meghívóját, valamint az
előterjesztéseket mellékleteivel együtt lehetőség szerint az ülést megelőző 5 nappal a MicroDat
rendszer segítségével a képviselők és külső bizottsági tagok részére elérhetővé teszi.
(5) A rendes képviselő-testületi ülés időpontját és napirendi pontokat tartalmazó meghívót a
polgármester a www.pilis.hu honlapon megjelenteti.
(6)24 A rendes képviselő-testületi ülésről szóló meghívót ki kell függeszteni a Pilisi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára.
A rendkívüli képviselő-testületi ülés
előkészítésére, összehívására vonatkozó közös rendelkezések
22. §
(1) A testületi ülést levezető személy sürgős, halasztást nem tűrő esetekben rendkívüli testületi
ülést köteles összehívni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti sürgős, halasztást nem tűrő esetekben a rendkívüli képviselőtestületi ülés előtt 6 órával is kiküldhető a meghívó. Erre bármilyen értesítési mód is igénybe
vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, azonban a sürgősség indokát és körülményeit a
testületi ülést levezető személy mindenképpen közölni köteles.
(3) A Képviselő-testület ún. rendkívüli összehívását a népszavazás is indítványozhatja.
(4)25 A településen élő, illetve működő valamely nemzetiségi népcsoportot érintő ügyben a
helyi nemzetiségi önkormányzat is kezdeményezheti a Képviselő-testület összehívását.
(5) A Képviselő-testületet a képviselő-testületi tagok egynegyedének (3 fő), vagy valamely
bizottságának napirendet is tartalmazó indítványára össze kell hívni.

Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október 28.
nap 17 óra 35 perctől.
21
Módosította a 9/2019. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos: 2019. december 21.
22
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.
október 28. nap 17 óra 35 perctől.
23
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019. október 28.
nap 17 óra 35 perctől
24
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019. október 28.
nap 17 óra 35 perctől
25
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 7. § -a. Hatályos: 2019. október 28. nap 17 óra
35 perctől
20
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(6)26 A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan napirendi pont vehető fel, amely a rendkívüli
ülés meghívójában szerepel.
A Képviselő-testület ülésére meghívottak
23. §
(1) A Képviselő-testület nyilvános ülésén állandó tanácskozási jog illeti meg, minden napirendi
pont tárgyalásakor:
a)27 a jegyzőt, aljegyzőt,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
c)28 a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda vezetőjét,
d) a választókerület országgyűlési képviselőjét,
e) a Pest Megyei Kormányhivatal képviselőjét.
(2) A Képviselő-testület nyilvános ülésén eseti tanácskozási jog illeti meg, az adott napirendi
pont tárgyalásakor:
a) a Polgármesteri Hivatal napirend tárgya szerinti belső szervezeti egységének vezetőjét
(kivéve a gazdasági vezetőt),
b) az érintett önkormányzati intézmény vezetőjét,29
c) a társult főépítészt,
d) központi orvosi ügyelet ügyeletvezetőjét,
e) az adott szakbizottság külső tagját,
f) a helyi rendőrőrs parancsnokát,
g) az Önkormányzattal együttműködési/szerződéses jogviszonyban álló Társulás képviselőjét,
h) helyi társadalmi szervek vezetőit, amelyek együttműködési megállapodást kötöttek az
Önkormányzattal,
i) az érintettet,
j) a szakértő jogállású személyt.
(3)30
(4) A Képviselő-testület zárt ülésén állandó tanácskozási jog illeti meg, minden napirendi pont
tárgyalásakor:
a) a jegyzőt.
(5) A Képviselő-testület zárt ülésén eseti tanácskozási jog illeti meg, az adott napirendi pont
tárgyalásakor:
a) a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjét,
b) a Polgármesteri Hivatal napirend tárgya szerinti belső szervezeti egységének vezetőjét,
c) az érintettet,
d) a szakértő jogállású személyt.
Beiktatta a 9/2019. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos: 2019. december 21.
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október 28.
nap 17 óra 35 perctől
28
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október 28.
nap 17 óra 35 perctől
29
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. október 28.
nap 17 óra 35 perctől
30
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019.
október 28. nap 17 óra 35 perctől.
26
27
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A Képviselő-testület ciklusprogramja
24. §
A polgármester a Képviselő-testület megalakulását követő 6 hónap időtartamon belül - az első
pénzügyi terv tárgyalását követően - elkészíti az Önkormányzat ciklusprogramját, amely
meghatározza a Képviselő-testület tárgyidőszaki ciklusra vetített tevékenységének
irányvonalát, az elsőbbséget élvező célokat, a fejlesztési elképzeléseket, javaslatokat.
A Képviselő-testület munkaterve
25. §
(1)31 A Képviselő-testület éves munkatervét – a polgármester irányításával – a jegyző állítja
össze, és a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a Képviselő-testület elé, legkésőbb a
tárgyévet megelőző év december hó 31. napjáig.
(2) A polgármester által beterjesztett munkatervtől a Képviselő-testület eltérhet.
(3) A képviselő-testületi munkaterv főbb tartalmi elemei:
a) a képviselő-testületi ülés(ek) tervezett időpontjai, helyszínei,
b) a képviselő-testületi ülés(ek) tervezett napirendjei,
c) a képviselő-testületi ülés(ek) tervezett napirendi pontjai vonatkozásában, az előterjesztő(k)
megjelölése.
Az előterjesztés
26. §
(1) Az SZMSZ alkalmazásában, előterjesztésnek minősül a képviselő-testület valamely
bizottsága által előzetesen véleményezett és javasolt bármely, rendelet vagy határozat
elfogadására irányuló szöveges javaslat, beszámoló és tájékoztató anyag is.
(2) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések fontosabb fajtái:
a) rendeletalkotásra irányuló rendeletalkotási (módosítási) javaslat,
b) egyedi határozat meghozatalára irányuló, döntést igénylő javaslat,
c) normatív határozat meghozatalára irányuló, döntést igénylő javaslat,
d) beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely szerv tevékenységéről,
e) beszámolónak nem minősülő, jogszabályban, vagy szerződésben meghatározott
jogkövetkezménnyel nem bíró tájékoztató anyag.
(3) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az előterjesztés számát/tárgyévet,
b) az előterjesztés címzettjét/címzettjeit,
c) az előterjesztés részeként kidolgozott és összeállított indítvány/javaslat elfogadásához
szükséges egyszerű/minősített többség elfogadásának jogszabályi alapját/alapjait
(hivatkozását),
31

Módosította a 9/2019. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet 3. § -a. Hatályos: 2019. december 21

13

d) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását, a pénzügyi-műszaki-egyéb
ágazati szempontokat, következményeket (szempontrendszert),
e) az előzményeket, különösen a tárgyalandó témakörben meghozott korábbi képviselő-testületi
döntéseket (kivonatos, lényeges elemeket magában foglaló közlés formájában),
f) a pontos jogszabályi hivatkozásokat,
g) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket valamint a
várható pénzügyi-műszaki-egyéb ágazati (pozitív és negatív előjelű) következményeket,
költségvetési kihatásokat,
h) a határozati javaslato(ka)t – utalva a határozat fajtájára -, illetve rendelettervezete(ke)t.
(4) Az előterjesztés mellékleteként csatolni szükséges:
a) az előzményeket, különösen a tárgyalandó témakörben meghozott korábbi képviselő-testületi
döntéseket (részletesen),
b) jogszabályi keretek részletes bemutatását.
(5) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztés elsődlegesen írásban, sürgősségi indítványt
tartalmazó halaszthatatlan esetben, - az indítvány írásbeli megjelölésével szóban terjeszthető
elő.
Sürgősségi indítvánnyal a Képviselő-testület elé kerülő ügyekben, a Képviselő-testület – a
napirendi pont elfogadásával – járul hozzá a napirendi pont anyagának szóbeli
előterjesztéséhez.
(6) A képviselő-testületi munkatervben előterjesztésre kötelezett az ülés előtt 8 nappal előbb
köteles bejelenteni a polgármesternek, ha az előterjesztést valamilyen okból nem tudja
elkészíteni, összeállítani.
(7) A polgármester – különleges szakértelmet igénylő ügyekben – szakértőt is felkérhet az
előterjesztés, a döntési javaslat összeállítására.
Az előterjesztést törvényességi szempontból ez esetben is a jegyző észrevételezi.
(8) Előterjesztés megtételére jogosultak:
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a bizottság,
d) a képviselő,
e) a jegyző.
(9) Írásbeli előterjesztés kizárólag az érintett bizottság állásfoglalásával, véleményével,
valamint a jegyző törvényességi észrevételével együtt tűzhető napirendre.
(10) A választópolgárok – a zárt ülés anyaga kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület
előterjesztésébe és hozzá kapcsolódó mellékleteibe, függelékeibe.
Sürgősségi indítvány
27. §
(1) Halaszthatatlan döntést igénylő ügyekben - legkésőbb a rendes képviselő-testületi ülést
megelőző munkanap 16.00 óráig - a sürgősség tényének rövid indoklásával, határozati
14

javaslatot is tartalmazó sürgősségi indítvány nyújtható be a polgármesternél.
(2) Halaszthatatlan döntést igénylő esetben készített indítványt (előterjesztést) – legkésőbb az
ülést megelőző munkanap 24.00 óráig – a képviselő-testület tagjai részére meg kell küldeni.
(3) Sürgősségi indítványt az terjeszthet be a képviselő-testület részére, - aki rendes előterjesztés
benyújtására jogosult.
(4) Amennyiben a Képviselő-testület nem ismeri el a tárgyalható napirendi pont sürgősségi úton
történő tárgyalásának indokoltságát, úgy a Képviselő-testület a tárgybani indítványt a soron
következő, rendes képviselő-testületi ülésen tárgyalja meg.
Rendkívüli indítvány
28. §
(1) Rendkívüli indítványt az terjeszthet be a képviselő-testület részére, - aki rendes előterjesztés
benyújtására jogosult.
(2) Amennyiben a Képviselő-testület nem ismeri el a tárgyalható napirendi pont rendkívüli úton
történő tárgyalásának indokoltságát, úgy a Képviselő-testület a tárgybani indítványt a soron
következő, rendes képviselő-testületi ülésen tárgyalja meg.
A képviselő-testületi ülés nyilvánossága
29. §
(1) Amennyiben a Képviselő-testület ülése nyilvános, arról hang, videofelvétel készíthető.
(2) A Képviselő-testület nyílt ülése szünetében a hang és képanyag rögzítésére szolgáló eszközt,
berendezést – annak működtetője – köteles leállítani, hanganyag illetve képi anyag nem
készíthető.
(3) A hang, illetve videofelvétel készítésének tényét annak készítője köteles a polgármester
tudomására hozni, - a képviselő-testületi ülés technikai előkészítésével összefüggő helyi
gyakorlat eseti, átmeneti jellegű felülvizsgálata (szükséges technikai, informatikai korrekciók
megtétele) végett.
(4) A lakosság tájékoztatása a település honlapján keresztül, valamint a Kármán József Városi
Könyvtár és Közösségi Ház útján történik.32
(5) A lakosság tájékoztatása – a képviselő-testület nyilvános, rendes üléseiről, a Polgármesteri
Hivatal bevonásával – projektor és kivetítő útján is történhet.
(6) A Képviselő-testület zárt ülésén meghozott, a külön törvény szerinti közérdekű adat, és
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét az Önkormányzat – a Képviselőtestület munkaszervezetének vezetője, a jegyzőn keresztül, az alábbiak szerint – biztosítja:
a) zárt ülés meghatározott napirendi pontja részeként keletkezett közérdekű adatról, illetve
32

Módosította a 9/2015. (III.16.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. április 01. napjától.
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közérdekből nyilvános adatról kivonat összeállításával, közlésével,
b) zárt ülés meghatározott napirendi pontja részeként keletkezett közérdekű adatba, illetve
közérdekből nyilvános adatba történő betekintéssel,
c) zárt ülés meghatározott napirendi pontja részeként keletkezett közérdekű adatról, illetve
közérdekből nyilvános adatról szóló kivonatnak a városi honlapon illetve a „HIRNÖK” c.
időszaki lapban történő közzétételével
- a megkeresés, kérelem tartalmának megfelelően.
A képviselő-testületi ülés vezetésének szabályai
30. §
(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester,
mindkét személy akadályoztatása esetén a korelnök (a továbbiakban együtt: ülés vezetője)
vezeti.
(2) Az ülés vezetője a képviselő-testületi ülés megnyitását követően megállapítja a képviselőtestület határozatképességét, amely határozatképességet a képviselő-testületi ülés teljes ideje
alatt köteles folyamatosan ellenőrizni.
(3) A Képviselő-testület határozatképes, ha az ülésen legalább a képviselőknek több mint a fele
– 6 fő – jelen van.
(4) Amennyiben a képviselő-testületi ülés határozatképességéhez szükséges 6 fő nem jelent
meg, akkor a képviselő-testületi ülés határozatképtelen.
Az ülés vezetője a határozatképtelen képviselő-testületi ülést 8 napon belül, ugyanazon
napirend tárgyalására, újra összehívja.
(5) A napirend előterjesztése során az ülés vezetője, a képviselő, illetve a nyilvános ülésen,
állandó tanácskozási joggal meghívott személy javaslatot tehetnek:
a) a napirendi pontok felcserélésére,
b) új napirendi pont felvételére,
c) meghívó szerint, írásban javasolt napirendi pont tárgyalásról történő levételére (elnapolás).
(6) Az ülés vezetője - a napirend meghatározása részeként - előterjeszti a sürgősségi indítványt,
a sürgősség tényének rövid indokolásával.
(7) A sürgősség befogadhatósága (elfogadhatósága) kérdésében a Képviselő-testület vita
lefolytatása nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
(8) A Képviselő-testület a tárgynapi ülés napirendjét (nyílt, zárt) egyszerű szótöbbséggel hozott
határozatával állapítja meg.
(9)33
(10) A Képviselő-testület a tárgynapi ülés napirendjét (nyílt, zárt) úgy állapítja meg, hogy az
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 9. § -a. Hatályos: 2019. október 28.
nap 17 óra 35 perctől.
33
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Önkormányzat testületi szerve a nyílt ülés napirendjéről a zárt ülés napirendjének tárgyalására
legfeljebb kettő alkalommal (egy alkalommal soron kívül) térjen át.
Napirend előtti beszámoló, tájékoztatás
31. §
(1) Napirend előtt az ülés vezetője beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a két rendes képviselő-testületi ülés között megtett, a település életét, működését és
üzemeltetését lényegesen érintő, befolyásoló intézkedésekről, valamint - a település ún.
Rendezvény naptára alapján - a két rendes képviselő-testületi ülés között megtartandó,
előkészület alatt álló rendezvényekről.
(2) A polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli beszámoló
anyagát legkésőbb a rendes képviselő-testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig
közzéteszi, a képviselő-testület részére megküldi.
(3) Napirend előtt a jegyző tájékoztatást ad a két rendes képviselő-testületi ülés között várható,
a Polgármesteri Hivatal ún. tárgyévi teljesítményértékelési feladata alapján jelentkező,
jelentősebb ügyfélforgalommal járó, tervezett intézkedésekről, települési szintű körlevelek
tartalmáról (az ellenőrzés, akció esetét kivéve).
(4) Napirend előtt a címzett (a címzett távollétében helyettese, mind a polgármester, mind az
alpolgármester távollétében a jegyző) válaszol az előző képviselő-testületi ülésen a részére
szóban vagy írásban feltett, a tárgynapi képviselő-testületi ülésen meg nem tárgyalt, vagy el
nem fogadott interpellációra.
Napirend előtti felszólalás
32. §
(1) A helyi jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli sürgősségű ügyben napirend előtt
felszólalásra az ülés vezetőjétől bármely képviselő 2 percben szót kérhet.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti felszólaló képviselő olyan ügyben kért szót, amelynek
tárgya Képviselő-testület hatáskörébe tartozik és a képviselő-testület intézkedését tartja
szükségesnek, - a Képviselő-testület a felszólalás tárgya szerinti indítványt utólag - ügyrendi
döntésével - felveheti napirendjére.
(3) Amennyiben a felszólaló képviselő a napirend előtti felszólalás keretében több ügyben kíván
felszólani, és a felszólalás időtartama meghaladja a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott időtartamot, akkor a felszólaló képviselő az általa előadni
kívántakat írásban terjeszti be a Képviselő-testület elé.
(4) A képviselő-testületi ülésen megjelent választópolgár a napirend előtt, közérdeket érintő
ügyben a Képviselő-testülethez, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz 2
percben kérdést intézhet.
(5) Amennyiben a választópolgár nem közérdekű ügyet terjeszt elő, a polgármester a kérdést
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előterjesztő személytől megvonja a szót, amennyiben az állampolgár ezt nem fogadja el, a
Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz a feltett kérdés minősítése ügyében.
Kérdés, interpelláció
33. §
(1) Kérdés: az Önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési
jellegű felvetés vagy tudakozódás, amely tartalma szerint nem sorolható az interpelláció
fogalomkörébe és nem kapcsolódik a megtárgyalt napirendi pont anyagához.
Kérdés - szóban vagy írásban történő - előterjesztésére képviselő jogosult.
(2) A kérdésre a képviselő-testületi ülésen köteles választ adni a címzett, megkérdezett
(polgármester, alpolgármester, jegyző). A kérdésre adott válasz elfogadásáról,
elfogadhatóságáról a kérdező fél dönt.
A válasz elfogadásáról a képviselő-testületnek nem kell határoznia.
(3) Kérdés napirendi pont előtti felszólalás, vagy napirendi pont utáni felszólalás részeként is
előterjeszthető.
(4) Interpelláció: érdemi, a tárgynapi ülésen tárgyalandó valamely napirendi pont anyagával
kapcsolatos önkormányzati üggyel összefüggő kérdés felvetés, problémákra, mulasztásokra,
helytelen magatartásokra történő felhívás.
Interpelláció – szóban vagy írásban történő - előterjesztésére képviselő jogosult.
Az interpellált személy: polgármester, alpolgármester, jegyző.
(5) Interpellációt kizárólag az adott napirendi pont tárgyalása során lehet előterjeszteni.
(6) A Képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az
előterjesztő nyilatkozik, majd vita nélkül a Képviselő-testület dönt az interpellációra adott
válasz elfogadásáról, vagy elutasításáról.
(7) Amennyiben a Képviselő-testület nem fogadja el az interpellált személy válaszát, utasíthatja
a címzettet, hogy részletesebb írásbeli válaszát - jogi, pénzügyi, műszaki és egyéb ágazati
indokai kifejtésével –a címzett valamint a polgármester (a polgármester interpellálása esetén az
alpolgármester) részére, továbbá a Képviselő-testület tagjai részére 15 napon belül juttassa el.
(8) A Képviselő-testület az adott interpellációval összefüggő részletesebb választ soron
következő rendes képviselő-testületi ülésén ismételten megvizsgálja.
(9) Amennyiben a Képviselő-testület nem fogadja el az interpellált személy részletesebb,
második válaszát sem, az interpelláció tárgyát képező ügy részletes kivizsgálását - határozatával
- a tárgy szerint érintett szakbizottság elé utalja, vagy az ügy részletes kivizsgálásra ideiglenes
bizottságot hoz létre.
A Képviselő-testület az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is
bevonja.
(10) Amennyiben az interpelláció benyújtására a képviselő-testület ülését megelőzően legalább
15 nappal előbb sor került, úgy arra a képviselő-testületi ülésen kell érdemi választ adni.
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(11) Írásbeli interpelláció esetén, amennyiben a képviselő-testületi ülésen az interpelláló
személy nincs jelen, - úgy írásbeli interpellációját előterjeszteni nem lehet.
Tanácskozás rendje
34. §
(1) Az ülés vezetője a napirendet alkotó napirendi pontok sorrendjében minden előterjesztés
felett külön vitát nyit, melynek során:
a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet,
b)34
c) az előterjesztő a javaslatot, illetve a képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig
megváltoztathatja, vagy a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja,
d) az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket
tehetnek fel, amelyre az előterjesztő köteles röviden, lényegre törően válaszolni,
e) a tárgyalt napirendi pont anyagát érintően, bármelyik képviselő, bármikor 2 percben ügyrendi
javaslatot tehet,
f) a képviselő-testület az e) pont szerinti javaslatról vita nélkül határoz,
g) az előterjesztő, illetve az ülés vezetője javasolhatja a napirendi pont elnapolását,
h) a képviselő-testület a g) pont szerinti ügyrendi javaslatról vita nélkül határoz,
i) a felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.
A felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc. Amennyiben ugyanaz a személy ugyanazon
napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a második és - amennyiben a
képviselőnek további hozzászólása van - a további hozzászólás időtartama 2 perc.
Az idő túllépése miatt az ülés vezetője megvonja szót a felszólalótól, és ugyanebben a vitában
nem kaphat további felszólalási lehetőséget.
Az elhúzódott napirendi pont feletti vitát lezárja.
A hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot
tehet.
A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül határoz.
k) az ülés vezetője bármely képviselő kérésére legfeljebb 15 perc időtartamú tárgyalási szünetet
rendelhet el.
A tárgyalási szünet elrendelésének kezdeményezésére jogosult a napirend tárgyalása során,
kizárólag egy alkalommal élhet ezen jogával.
l) Személyes érintettség okán történő hozzászólás tehető legfeljebb 2 perc időtartamban a vita
lezárása után, de még a szavazás előtt a képviselő, vagy előterjesztő, vagy a tanácskozási joggal
résztvevő részéről, aki a vita során az őt ért - megítélése szerint - méltatlan kritikát kívánja
kivédeni, illetve aki álláspontjával összefüggésben keletkezett félreértést szeretné tisztázni.
m) A személyes megjegyzésre az azt kiváltó személy legfeljebb 2 percben viszontválasszal
élhet, amelyet követően az ülés vezetője az ezzel kapcsolatos vitát lezárja.
n) Az ülésen megjelent állampolgárok a napirendi pont anyagához kapcsolódva, miután a
napirendhez több képviselői hozzászólás nincs – a szavazás előtt – az előterjesztő, illetve a
jegyző részére kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak 2 percben.
Amennyiben az ügyben lényeges kérdésre az előterjesztő nem tud kielégítő választ adni, a
képviselő-testület az előterjesztést érdemi vita nélkül kiegészítésre, átdolgozásra visszaadhatja
az ügy előterjesztőjének.
o) A vita lezárása után, de még a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a
Hatályon kívül helyezte a 31/2021. (X. 29.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. november
06. napjától.
34
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javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
p) Az ülés vezetője a vitát akkor zárja le, ha napirendhez további felszólaló nem jelentkezik.
Az ülés vezetője az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzottakat összefoglalja, - az
egyes indítványokat (határozati javaslatokat, rendeletalkotási javaslatokat) egyenként teszi fel
szavazásra.
r) A Képviselő-testület először a módosító, vagy kiegészítő indítványokról dönt - elhangzásuk
sorrendjében, - majd a javaslatokkal és módosításokkal kiegészített eredeti indítványról
(határozati javaslatról, rendeletalkotási javaslatról).
s) A szavazás eredményét az ülés vezetője állapítja meg, illetőleg - a szavazatok téves
összeszámlálása miatt indokoltan, - elrendelheti a szavazás megismétlését.
(2) Az ülés vezetője a napirendi pont tárgyalása keretein belül:
a) gondoskodik a vita levezetéséről, ezen belül a hozzászólásra, a kérdésre a szót megadja,
b) a vitát összefoglalja,
c) a módosító, vagy kiegészítő (határozati) javaslatot felteszi szavazásra,
d) a (módosított, illetőleg kiegészített) határozati, rendeletalkotási javaslatot felteszi szavazásra,
e) megállapítja a szavazás eredményét.
(3) Az ülés vezetője megállapítja a nyilvános ülésen érdemben tárgyalható napirendi pontok
tárgyalásának befejezését, egyúttal zárt ülést rendel el, és intézkedik a zárt ülés megkezdéséhez
szükséges feltételek biztosításáról, végrehajtásáról.
Tanácskozás rendjének fenntartása
35. §
(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés vezetője folyamatosan gondoskodik.
Ennek során:
a) Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő,
sértő kifejezéseket használ.
b) Ismételt figyelmeztetést követően megvonja az a) pont alatti hozzászólótól a szót.
c) Amennyiben a fenti intézkedés(ek) eredményre nem vezet az ülés vezetője felfüggesztheti
az ülést, vagy az ülés vezetője az üléstermet elhagyja, ezzel félbeszakítja az ülést, amelynek
következménye az ülés elnapolása.
(2)35
(3)36
(4) Az ülés vezetőjének a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani nem lehet.
Szavazás
36. §
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 10. § -a. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
36
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 10. § -a. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
35
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(1)37
(2) A képviselő-testület döntéseit (rendelet, határozat) általában nyílt szavazással,
kézfelemeléssel hozza.
(3) Egyszerű többség esetén, a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők, több mint a
felének szavazata szükséges.
(4) Minősített többség esetén a javaslat elfogadásához a megválasztott települési képviselők,
több mint a felének igen szavazata szükséges.
(5) A képviselő-testületi döntésből kizárható az akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy
személyesen érinti. A települési képviselő - a vita megkezdése előtt - köteles bejelenteni a
személyes érintettségét.
(6) A kizárásról - az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési
képviselő javaslatára - a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.
A döntésből kizárt képviselő - a jognyilatkozatának megfelelően - a tanácskozásban részt vehet.
(7) A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell
tekinteni, azzal, hogy a döntéshozatalban nem vesz részt.
Minősített többséget igénylő ügyek köre
37. §38
Minősített többség szükséges a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év
CLXXXIX. törvény 50. § -ában meghatározott esetekben.
Titkos szavazás
38. §
(1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindabban az ügyben, amelyben zárt ülést
köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat.
(2) A titkos szavazás megtételére a Képviselő-testület bármely tagja tehet indítványt.
(3) A titkos szavazás lebonyolításáról a Képviselő-testület által, esetenként megválasztott,
három tagú ad-hoc bizottság gondoskodik.
(4) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, a szavazat leadás titkosságának
biztosításával történik.

Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 11. § -a. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
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Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 12. § -a. Hatályos: 2019. október 28. nap 17
óra 35 perctől.
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(5) A titkos szavazás lefolytatását és eredményét az ad-hoc bizottság elnöke ismerteti, amelyről
a jegyző külön jegyzőkönyvet készít.
A jegyző által készített külön jegyzőkönyvet a Képviselő-testület által, esetenként
megválasztott, három tagú ad-hoc bizottság valamennyi tagja, továbbá a jegyző is aláírja.
(6) Az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyvéhez.
Név szerinti szavazás
39. §
(1) Név szerinti szavazást kell elrendelni:
a) amennyiben azt törvény előírja,
b) a képviselő-testület feloszlatására irányuló javaslat, állásfoglalás tárgyában,
c) amennyiben azt a polgármester vagy bármely képviselő indítványozza.
(2) Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és összetétele, valamint a
tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdések
tekintetében.
(3) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a polgármester felolvassa „abc” sorrendben a
tagok nevét, és a jelenlévő tagok pedig a nevük felolvasásakor „igen”, vagy „nem” -mel
szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól.
(4) A név szerinti szavazást a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
(5) A szavazatok összeszámlálásáról a levezető elnök gondoskodik.
Amennyiben a szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy ha azt valamelyik települési
képviselő kéri, - a levezető elnök a szavazást köteles megismételtetni, amelynek tényét a
képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges.
(6) Amennyiben a javaslat nem kapja meg a szükséges számú igen szavazatot /függetlenül a
nem és tartózkodás arányától/ akkor a javaslatot elutasította a képviselő-testület.
A Képviselő- testület döntései
40. §
A Képviselő- testület döntései:
a) önkormányzati rendeletek
b) képviselő- testületi határozatok, amelyek lehetnek:
ba) normatív határozatok,
bb) önkormányzati hatósági határozatok,
bc) egyéb határozatok.
A képviselő-testület határozatai és azok jelölése
41. §
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(1)39
(2) A határozatokat a naptári év elejétől kezdődően közös sorszám alatt egységes, folyamatos
sorszámmal és évszámmal kell ellátni.
(3)40 A határozatok jelölése:
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének/ Bizottságának …/…. év. (hó. nap)
határozata.
(4)41
(5)42
(6)43
(7)44
(8)45 A Képviselő-testület által önkormányzati hatósági ügyben meghozott határozata tartalmi
elemeire, - amennyiben az Mötv. másként nem rendelkezik, - Az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.
(9) A Képviselő-testület döntésének kiadmányozói a Polgármesteri Hivatal, képviselő-testületi
ülés(ek) jegyzőkönyvvezetéséért felelő köztisztviselői.
(10) A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület által meghozott képviselő-testületi
határozatokról - elektronikus úton - betűrendes és határidős nyilvántartást vezet.46
(11) A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület nyilvános valamint zárt ülésén meghozott
képviselő-testületi határozatait - elektronikus úton - a Polgármesteri Hivatal jegyzője által, e
tárgyban kiadott belső szabályzatban meghatározott határnapig megküldi a Képviselő-testület
tagjai részére, tájékoztatás végett.47
(12) A polgármester a következő rendes képviselő-testületi ülésig, illetve napirend előtt írásban
beszámol a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, vagy egy-egy képviselő-testületi
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
40
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
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Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
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Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
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2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
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Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
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Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
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Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
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Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 13. § (6) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
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határozat végrehajtásának időszaki állásáról.
A jegyzőkönyv
42. §
(1) A képviselő-testület üléséről szerkesztett jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyv elkészítéséről és összeállításáról a Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) a testületi ülés helyét; annak kezdését, befejezését;
b) időpontját;
c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét, a távol maradt képviselők névsorát, az igazolt
illetve igazolatlan távollét jelzésével,
d) az ülésen tanácskozási joggal részt vevő meghívottak nevét, megjelenésük tényét;
e) a testületi szerv határozatképességének a megállapítását;
f) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;
g) az előterjesztéseket;
h) az egyes napirendi pontokhoz az előterjesztők, hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét;
i) az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat;
j) napirendi ponthoz kapcsolódóan, a bizottsági állásfoglalásokat (véleményeket);
k) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;
l) a döntéshozatalban résztvevők számát;
m) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;
n) a határozathozatal módját, és fajtáját;
o) a szavazás eredményét, a meghozott döntést, a határozat számát és szövegét, a felelős
személy és a feladat végrehajtására megadott (rész)határidő(k) megjelölésével;
p) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;
q) a polgármester esetleges intézkedéseit, a fontosabb eseményeket;
r) a jegyzőkönyvvezető nevét.
(3) A képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat
szó szerint jegyzőkönyvbe venni – annak kezdetének és befejezésének pontos megjelölésével.
(4) A képviselő-testület nyílt üléseiről három példányban kell jegyzőkönyvet készíteni.
Ebből:
a)48 eredeti példányt a jegyző kezeli, melyet mellékleteivel együtt tárgyévet követő év március
31-ig beköttet.
/Mellékletek: meghívó, a jelenléti ív, az elfogadott rendeletek, előterjesztések, azok mellékletei,
a képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólás, a jegyzői törvényességi észrevétele./
b) a jegyzőkönyv elektronikus példányát 15 napon belül meg kell küldeni a Pest Megyei
Kormányhivatal (cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.) részére, törvényességi ellenőrzés
céljából,
c) lakossági tájékoztatás céljából a nyilvános ülésről készült jegyzőkönyv egy példányát meg
kell küldeni a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére, és gondoskodni kell
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
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Pilis Város Önkormányzatának hivatalos honlapján a jegyzőkönyv internetes közzétételről,
valamint a Polgármesteri Hivatalban megjelölt, jól megközelíthető helyen történő
kihelyezéséről,
d) a jegyző munkapéldánya, amelynek alapján a képviselő-testületi határozatok tekintetében, a
szükséges intézkedéseket végrehajtásra előkészíti.
(5) A választópolgárok – a zárt ülés anyaga kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület
ülésének jegyzőkönyvébe.
(6) A választópolgár a nyilvános ülésen készült jegyzőkönyvről, vagy annak meghatározott
részéről, vagy más - a Képviselő-testület és szervei feladatellátáshoz kapcsolódóan keletkezett
- normatív tartalmú dokumentumról, előterjesztésről (mellékletéről, függelékéről) - a külön
jogszabályban meghatározott díj lerovása ellenében - másolatot kérhet.
(7) A zárt ülésről a külön jegyzőkönyvet kettő példányban kell készíteni.
Ebből:
a)49 eredeti példányt a jegyző kezeli, melyet mellékleteivel együtt tárgyévet követő év március
31-ig beköttet.
/Mellékletek: meghívó, a jelenléti ív, az elfogadott rendeletek, előterjesztések, azok mellékletei,
a képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólás, a jegyzői törvényességi észrevétele./
b) a jegyzőkönyv elektronikus példányát 15 napon belül meg kell küldeni a Pest Megyei
Kormányhivatal (cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.) részére, törvényességi ellenőrzés
céljából,
c) a jegyző munkapéldánya, amelynek alapján a képviselő-testületi határozatok tekintetében, a
szükséges intézkedéseket végrehajtásra előkészíti.
(8) Az érintett, vagy érdekelt - írásba vagy jegyzőkönyvbe foglalt kérelme alapján - a zárt ülés
jegyzőkönyvének reá vonatkozó részéről (napirendi pontjáról) - az érintett vagy érdekelt
távollétében folytatott tanácskozás része kivételével, - kivonatot kérhet.
(9) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét (jegyzőkönyveit) az adott ülés levezetője és az
adott ülésen törvényességi ellenőrzést végző személy írja alá.
Önkormányzati rendeletalkotás
43. §
(1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati
rendeletet alkot.
(2) A rendeletalkotási eljárás főbb szabályai: elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi,
gazdasági viszonyokat, a szabályozás várható hatását.
Helyi, nagyobb jelentőségű rendelet-tervezetet társadalmi vitára kell bocsátani.

Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
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(3)50
(4) A rendeletalkotás kezdeményezése megilleti:
a) a települési képviselőt,
b) a bizottságot,
c) a polgármestert,
d) az alpolgármestert,
e) a jegyzőt,
f) a nemzetiségi önkormányzat elnökét, vagy
g) a rendelettel/szabályozással érintett, meghatározott társadalmi, érdekképviseleti és más civil
szervezet vezetőjét.
(5) A rendelet-tervezetet - a jegyző koordinálásával - a Polgármesteri Hivatal készíti el, és állítja
össze.
(6) A rendelet-tervezet előkészítésével - az (5) bekezdés szerinti főszabályt kivéve megbízható:
a) a tárgy szerint illetékes önkormányzati (szak)bizottság,
b) a tárgy szerinti szak specifikus ideiglenes bizottság, valamint
c) külső szakértő is.
(7) A (6) bekezdés szerinti külső szakértő bevonására a jegyző írásban, vagy jegyzőkönyvbe
foglaltan tesz javaslatot.
(8) A jegyző köteles részt venni a rendelet-tervezet előkészítésében és összeállításában, akkor
is, ha a rendelet-tervezetet (szak)bizottság, ideiglenes bizottság, vagy szakértő készíti el, állítja
össze.
(9) Az önkormányzat rendelet tervezetei társadalmi véleményezésének formái:
a) az önkormányzat hivatalos honlapján megadott elérhetőségen keresztül történő
véleményezés ( a továbbiakban: online társadalmi véleményezés), és
b) az előterjesztő által bevont személyek szervezetek által történő véleményezés (a
továbbiakban: társadalmi vita).
(10) Nem lehet társadalmi véleményezésre bocsátani:
a) díjtételekről, fizetési kötelezettségről szóló rendeletek tervezetét,
b) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzat vagyonáról szóló
rendeletek tervezeteit,
c) az önkormányzat szervezetéről és működéséről szóló rendeletek tervezeteit,
d) a sürgősségi indítványként előterjesztett rendeletek tervezeteit,
e) azt a rendelet- tervezetet, amelynek elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik,
f) azt a rendelet- tervezetet, melynek kapcsán lakossági fórumot tartanak,
g) azon rendeletek, amelyekről nem lehet helyi népszavazást tartani.
(11) A Képviselő- testület által tárgyalandó rendelet- tervezetet – 42. § (10) bekezdésében
foglalt kivétellel- az előterjesztést tárgyaló bizottsági üléseket megelőző hét hétfői napján a
honlapon publikálni kell és el kell indítani az online társadalmi véleményezést.
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 15. § -a. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
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(12) Az online társadalmi véleményezés céljából közzétett rendelet- tervezetről a honlapon
megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a bizottsági üléseket
megelőző hét pénteki napjáig.
(13) A beérkezett véleményeket a rendelet hatálybalépést követő 1 évig meg kell őrizni.
(14) A beérkezett vélemények tekintetében az előterjesztőt egyedi válaszadási kötelezettség
nem terheli.
(15) A társadalmi vitára bocsátás keretében az előterjesztő meghatározza, hogy jelen Ör.- ben
meghatározottakon túlmenően, választása szerint mely civil és szakmai szervezetekkel, közéleti
személyekkel, díszpolgárokkal javasolja a téma egyeztetését. A személyeknek, szervezeteknek
a rendelet- tervezetet úgy kell megküldeni, hogy a véleményezőnek legalább 3 nap álljon
rendelkezésre álláspontja kialakítására.
(16) Az elkészített rendelet-tervezetet a tárgy szerint érintett szakbizottság véleményezi.
(17) A Szervezeti és Működési Szabályzatot, az éves pénzügyi, költségvetési, zárszámadási
rendelet-tervezetet és annak felülvizsgálatára, (évközi) módosítására irányuló szabályozási
anyagokat - minden állandó bizottságnak véleményezni kell.
(18) Az önkormányzati rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg, amelyet a
polgármester és a jegyző ír alá.
(19) Valamennyi önkormányzati ciklusban a Képviselő-testület ülésének napirendjére kell tűzni
az önkormányzati rendeletek alkalmazásának hatását, fel kell tárni az érvényre jutást gátló
körülményeket, a megfelelő eredményeket.
44. §
(1) Az önkormányzati rendeleteket évenként l-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell
ellátni és feltüntetni a dátumot.
Az évszámot követően zárójelben a kihirdetés hónapját /római számmal / napját /arab számmal/
fel kell tüntetni.
Az önkormányzati rendelet jelölése:
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../….. (hó. nap) önkormányzati rendelete
……….-ról51
(2) Az önkormányzati rendelet közzétételéről, kifüggesztéséről a jegyző gondoskodik.
A kifüggesztés helye: a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő hivatalos hirdetőtábla.
(3) Az önkormányzati rendelet közzétételének időtartama: az érvényes és aláírt önkormányzati
rendelet Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának folyosóján lévő hivatalos
hirdetőtáblára történő kifüggesztés napjától számított 3 naptári nap.
Az önkormányzati rendelet levételének határnapja: a kifüggesztés napját követő 2. naptári nap
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
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vége.
(4)52 A jegyző a megalkotott önkormányzati rendeletet megalkotását követő 15 napon belül az
Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás (NJT TFÍK)
rendszerbe feltölti.
(5) A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletet - annak hatályba lépése előtt, a
Polgármesteri Hivatal útján - megküldi a címzett intézmények, szervezeti egységek képviselői
számára.
(6) A jegyző a megalkotott és kihirdetett önkormányzati rendeletet - legkésőbb az
önkormányzati rendelet hatályba lépése napjáig - az Önkormányzat által fenntartott és
működtetett internetes honlapon, teljes terjedelmében közzéteszi (www.pilis.hu.).
(7) A jegyző a megalkotott és kihirdetett önkormányzati rendelet számát és tárgyát a „Hírnök”
c. időszaki lap, következő számában közzéteszi.
(8) A jegyző a megalkotott és kihirdetett önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület tagjai
részére a Polgármesteri Hivatal keretein belül működtetett, a képviselő-testületi anyagok
közzétételére, küldésére szolgáló elektronikus felületen a tárgyhónapot követő hónap 15.
napjáig megküldi (közzéteszi).
(9) A jegyző - a Képviselő-testület tárgyévi munkaterve részeként meghatározottan, rövid
indokolással ellátva - önkormányzati ciklusonként gondoskodik az önkormányzati rendeletek
ciklikus felülvizsgálatáról.
Közmeghallgatás
45. §
(1) A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal közmeghallgatást
tart.53
(2)54
(3) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi
szervezetek, egyesületek képviselői a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a települési
képviselőhöz, a jegyzőhöz közérdekű kérdést intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot
tehetnek.
(4) A közmeghallgatás pontos tárgyára vonatkozó javaslato(ka)t a polgármester a
közmeghallgatás tervezett ülésnapja előtti tárgyhavi rendes képviselő-testületi ülésen terjeszti
a Képviselő-testület elé, döntéshozatal végett.
A Képviselő-testület határozatban állapítja meg és határozza meg a közmeghallgatás
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
53
Módosította Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1.
§-a. Hatályos: 2017. február 01.
54
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 17. § -a. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
52
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napirendjét.
(5) A közmeghallgatás helyéről, idejéről a tárgykörökről az SZMSZ 21. §-ában meghatározott
módon, tájékoztatni kell a lakosságot, legkésőbb az ülés tervezett napja előtt 15 nappal.
(6) A közmeghallgatást az ülés vezetője vezeti. Az ülés vezetője megadja a szót a kérdések,
javaslatok elhangzására, valamint a válaszadásra.
(7) A választópolgár a kérdéseit, a véleménynyilvánítást legfeljebb 5 percben mondhatja el. Az
idő leteltével a közmeghallgatást levezető személy (ülés vezető) a szót megvonja.
Amennyiben a választópolgár azt nem fogadja el, - a Képviselő-testület egyszerű többséggel
meghozott ügyrendi szavazatával a polgármester a választópolgártól a szót megvonja.
Lakossági fórum
46. §
(1) A Képviselő-testület a lakosságot érintő fontosabb kérdések eldöntéséhez lakossági fórumot
szervezhet.
(2) A lakossági fórum a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonást szolgálja.
(3) A lakossági fórum összehívására és levezetésére
- az ülést előkészítő személy döntésétől függően - a közmeghallgatás szabályai az irányadók.
V. RÉSZ
A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ, A TANÁCSNOK
A települési képviselő
47. §55
(1) A települési képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával
keletkeznek.
(2) A települési képviselő a Képviselő-testület alakuló ülésén, - a megbízólevél átvételét
követően - a Helyi Választási Bizottság előtt esküt tesz.
(3) A települési képviselő az eskü letételéig nem gyakorolhatja jogait.
(4) A képviselő az Mötv. 39. § (1) bekezdése szerint vagyon-nyilatkozatot köteles tenni. A
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának szankcióit a törvény szabályozza.
(5) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja (továbbiakban: külsős tag) is köteles
vagyonnyilatkozatot tenni, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény (továbbiakban: Vnytv.) melléklete szerinti tartalommal.
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Módosította a 10/2021. (III. 25.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021 április 2. napjától.
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(6) A külsős tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megválasztását követő 30 napon
belül, majd azt követően évenként, az esedékesség évében, január 31 -ig köteles eleget tenni.
Vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele egy háztartásban élő, Vnytv. 2. § b. pontja
szerinti hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát. A külsős tag és hozzátartozójának
vagyonnyilatkozata nem nyilvános.
(7) A vagyonnyilatkozat őrzéséért a jegyző felelős.
(8) A külsős tag vagyonnyilatkozat-tételére vonatkozó e rendelet szerinti előírásokat a Vnytv.
szabályaival együtt kell alkalmazni.
(9) A képviselői vagyonnyilatkozatokat a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tartja nyilván és
ellenőrzi. A vagyonnyilatkozat tételére, a betekintésre és az ellenőrzésre vonatkozó
rendelkezéseket az Ör. 5. számú mellékletét képező Polgármesteri, alpolgármesteri,
önkormányzati képviselői és a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára
vonatkozó vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat rögzíti.
Tanácsnok
48. §56
A települési képviselő jogai és kötelességei
49. §
(1) Minden települési képviselőnek azonosak a jogai és kötelességei.
(2) A települési képviselői jogai különösen:
a) a Képviselő-testület ülésén a polgármestertől, az alpolgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság
elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb
tizenöt napon belül írásban – érdemi választ kell adni,
b) a települési képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell
mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét szó szerint rögzíteni kell a jegyzőkönyvben,
c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottsági ülésen, javasolhatja a bizottság elnökének
(ülés vezetőjének) a bizottság feladatkörébe tartozó önkormányzati ügy megtárgyalását,
d) kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek
- a képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését,
e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet,
f)57 a Képviselő-testület Hivatalától (Polgármesteri Hivatal) igényelheti képviselői munkájához
szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést.
g) közérdekű ügyben kezdeményezheti a jegyzőn keresztül a Képviselő-testület hivatalának
intézkedését, amelyre a Polgármesteri Hivatal - a jegyző vagy az illetékes szervezeti egység
vezetője útján - 15 napon belül érdemi választ köteles adni.
(3) A település képviselő kötelességei különösen:
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 18. § -a. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
57
Módosította a 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2021. február 26. napjától, de
rendelkezéseit 2021. március 1. napjától kell alkalmazni
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a) köteles részt venni a Képviselő-testület illetve a Képviselő-testület által létrehozott
bizottság(ok) munkájában,
b) köteles részt venni - felkérés alapján - a képviselő-testületi ülések előkészítésében, valamint
különböző vizsgálatok lefolytatásában,
c) köteles részt venni - felkérés alapján - a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása
szervezésében és a feladatellátás ellenőrzésében,
d) a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak érdekeit,
e) köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre,
f) köteles bejelenteni - adott ügy döntéshozatalra történő előkészítésékor, tárgyalásakor érintettségét,
g) előre, legkésőbb az ülés megkezdéséig írásban (levélben, faxon, e-mail-en) vagy szóban
(telefonon) köteles bejelenteni, ha a Képviselő-testület illetve a bizottság ülésén nem tud
megjelenni, megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.
(4) A települési képviselő – a Mötv-ben, vagy a (2) és (3) bekezdésben nem részletezett - egyéb
jogait és kötelezettségeit Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és
megalkotott, a települési képviselők tiszteletdíjáról, és a részükre nyújtandó természetbeni
juttatásokról szóló önkormányzati rendelete határozza meg.
(5) A települési képviselő jogai és kötelezettségei a képviselői megbízatás megszűnésével, vagy
megszüntetésével szűnnek meg.
A települési képviselői megbízatás megszűnése
50. §
(1) A települési képviselő megbízatása megszűnik:
a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek hiányában
elmaradt választás esetén az időközi választás napján;
b) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható;
c) az összeférhetetlenség kimondásával;
d) méltatlanság megállapításával;
e) ha az önkormányzati képviselő, annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben távol
maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén;
f) lemondással;
g) a képviselő-testület feloszlatásával;
h) a képviselő-testület feloszlása esetén, valamint
i) az önkormányzati képviselő halálával.
(2) A települési képviselő lemondhat:
a) a lemondás tényének képviselő-testületi ülésen történő bejelentésével
(a lemondás tényét a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell),
b) a képviselő-testülethez intézett írásos nyilatkozatával, amelyet a polgármesternek ad át, vagy
juttat el.
(Az írásbeli nyilatkozatot, annak lényeges tartalmát a képviselő-testület következő ülésén
ismertetni kell.)
(3) A települési képviselő lemondását nem vonhatja vissza.
(4) A képviselő-testület a települési képviselői megbízatás megszűnését, megszüntetését
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határozatban állapítja meg, az alábbi eset valamelyikének bekövetkezése esetén:
a) a képviselő összeférhetetlenségének kimondása esetén,
b) amennyiben a képviselői megbízatást azért kell megszüntetni, mert a képviselő egy éven át
nem vesz részt a képviselő-testület ülésén.
Összeférhetetlenség és az összeférhetetlenségi eljárás
51. §
(1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő
tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges
közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet
a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre
kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány
tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől)
kapta, kivéve
aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői,
valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el;
ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó,
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője,
foglalkoztatottja,
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
intézmény
vezetője,
foglalkoztatottja;
b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
c) kormánytisztviselő;
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses
állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hivatásos állományú tagja;
e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal
köztisztviselője, alkalmazottja;
f) más települési önkormányzatnál képviselő;
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság
által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes
közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;
i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági
társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet
ellátására jogosultja.
j) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes.
(2) A települési képviselő a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles
haladéktalanul bejelenteni a polgármesternek, és az összeférhetetlenség keletkezésétől
számított 30 napon belül az összeférhetetlenségi okot megszüntetni.
(3) A Képviselő-testület a képviselő-testületi tag összeférhetetlenségének megállapítására
irányuló kezdeményezés kivizsgálására, - a témával kapcsolatban létrehozandó, ideiglenes
bizottságot bízhat meg.
(4) A települési képviselő az összeférhetetlenséggel érintett tisztségről való lemondását írásban
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köteles benyújtani, és annak eredeti példányát átadni köteles a polgármesternek.
(5) Az összeférhetetlenség megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél.
A polgármester a kezdeményezést átadja az e célból létrehozott ideiglenes bizottságnak.
(6) A bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az
összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal
dönt az összeférhetetlenség fennállásáról.
(7)58 A települési képviselő az összeférhetetlenségét megállapító, illetőleg a megbízatása
megszűnését – a képviselő-testületi ülésekről egy éven át meghaladó részvételének hiánya miatt
– kimondó képviselői határozat felülvizsgálatát kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – a
határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a területileg illetékes Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságtól.
(8)59 A Pest Megyei Kormányhivatal vezetője az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságnál kezdeményezheti a képviselő összeférhetetlenségének kimondását, ha a Képviselőtestület nem dönt az összeférhetetlenség kérdésében vagy döntése jogszabálysértő.
VI. RÉSZ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGI RENDSZERE
Általános rendelkezések
52. §
(1) A Képviselő-testület állandó, ideiglenes, illetve az állandó bizottságon belül
albizottságo(ka)t hozhat létre.
(2) A bizottság – feladatkörében – előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi
a döntések végrehajtását.
(3) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell választani.
(4) A bizottság(ok) nem képviselő jogállású tagjai a megválasztásukat követően azonnal, a
Képviselő-testület ülésén esküt tesznek.
(5) A polgármester, a Képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet bizottság elnöke,
tagja.
(6) A Képviselő-testület a tárgyévi munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket,
amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával
nyújthatók be a Képviselő-testületnek döntéshozatalra.
(7) A Képviselő-testület az ideiglenes bizottságot meghatározott időre, vagy feladat elvégzésére
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
59
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
58
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hozhat létre, - amely ezt követően megszűnik.
(8) Az albizottság létszáma nem haladhatja meg az állandó bizottság létszámát, és elnöke
kizárólag települési képviselő lehet.
(9) A bizottságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.
(10) Az állandó bizottság - a munkatervben meghatározott időpontban - az önkormányzati
ciklus végén, az ötödik év szeptember havi rendes képviselő testületi ülésén beszámol a
Képviselő-testületnek az eltelt időszakban végzett munkájáról.60
53. §
(1) A Képviselő-testület a bizottságok feladatköréről, elnevezéséről, létszámáról, összetételéről
a Képviselő-testület alakuló ülésén dönt.
(2) A Képviselő-testület a bizottságok feladatköréről, elnevezéséről, létszámáról, összetételéről
szóló döntését, határozatát – az SZMSZ módosításával egyidejűleg – bármikor
felülvizsgálhatja.
(3) Minden bizottság abban a feladatkörében jár el, amelyet a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzata meghatároz a számára. E feladatkörében eljárva előkészítheti a
Képviselő-testület döntéseit, majd szervezi és ellenőrzi az adott döntés(ek) végrehajtását, a
végrehajtás folyamata állását.
(4) A bizottság feladatkörébe tartozó témákban előterjesztést, javaslatot dolgozhat ki, amelyet
előzetesen megtárgyal és álláspontjáról, véleményéről - határozata közzétételével - tájékoztatja
a döntéshozó Képviselő-testületet.
(5) A bizottság képviselő és nem képviselői jogállású tagjainak jogai és kötelezettségei, - a
bizottság működésével összefüggésben - azonosak.
(6)61 A bizottság ülésének jegyzőkönyvét a bizottság elnöke írja alá, valamint az ülésen részt
vevő jegyzőkönyv hitelesítő.
Különös rendelkezés
54. §62
A Képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester, a települési képviselők
vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot
bízza meg.
A bizottság(ok) összehívása, működése

Módosította a 9/2015. (III.16.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. április 01. napjától.
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 20. § -a. Hatályos: 2019. október 28. nap 17
óra 35 perctől.
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Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 21. § -a. Hatályos: 2019. október 28. nap 17
óra 35 perctől.
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55. §
(1)63
(2) A bizottság (rendes) ülésének összehívásáról a bizottság elnöke - az Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala útján és közreműködésével - gondoskodik.
(3) A bizottságot 5 napon belüli időpontra össze kell hívni, ha a polgármester kezdeményezi a
bizottság összehívását.
(4) A bizottsági ülés időpontjáról, a tárgyalandó napirendről a polgármestert és az
alpolgármestert, a jegyzőt, valamint minden települési képviselőt - az SZMSZ rendelkezései
szerint - értesíteni kell.
56. §
(1)64 A bizottsági ülést a bizottság elnöke – a jegyzővel történt egyeztetést követően – hívja
össze úgy, hogy a meghívót lehetőség szerint 5 nappal, az előterjesztéseket 1 nappal az ülést
megelőzően kapják meg.
(2)65 A Polgármesteri Hivatal a bizottsági ülés meghívóját és az ülésen tárgyalandó
előterjesztéseket (a hozzá tartozó mellékletekkel, függelékekkel együtt), a MikroDat rendszeren
keresztül elektronikus formában teszi elérhetővé a bizottság részére.
(3) A bizottság ülését az elnök, akadályoztatása, továbbá a tisztségének megszűnése, vagy
megszűntetése esetén, az ülésen jelenlévő korelnök képviselő jogállású bizottsági tag vezeti.66
(4)67 A bizottság a munkáját a Képviselő-testület munkaterve és az adott bizottság 7.a – 7.e.
számú mellékleteiben felsorolt önkormányzati feladatok alapján végzi.
(5) A bizottság ülése – fő szabályként – nyilvános.
A bizottság zárt ülésének tarthatóságára és elrendelésére vonatkozólag a bizottság ülését vezető
személy a Képviselő-testület zárt ülésekre vonatkozó szabályait köteles értelemszerűen
alkalmazni.
(6) Több bizottság feladatkörét érintő ügy napirendre tűzésekor, a bizottság elnökök dönthetnek
arról, hogy együttes bizottsági ülésen tárgyalják meg az adott napirendet.
Az ülés levezetése a bizottsági ülést vezető levezető elnök(ök) megállapodása szerint történik.
A határozatképességet - valamennyi bizottság esetén, - külön–külön kell megállapítani.
Az előterjesztő által előterjesztett (határozati, rendeletalkotási) javaslatot, valamennyi
bizottságnak külön kell meg kell vizsgálnia, az indítvány tárgyában állást kell foglalnia.
(7) A bizottsági tag a bizottsági ülésen köteles részt venni.
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 22. § -a. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
64
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
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Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
66
Módosította a 9/2015. (III.16.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2015. április 01. napjától.
67
Módosította a 9/2019. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2019. december 21. napjától.
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(8) Amennyiben a bizottság nem képviselő jogállású tagja 6 hónap időtartamig a bizottsági
ülések 50 %-án nem vett részt, úgy a bizottság elnökének javaslata alapján a Képviselő-testület
állást foglal a bizottsági tagságának megszüntetéséről.
(9) Amennyiben az Mötv. másként nem rendelkezik, a bizottsági ülés rendjére a Képviselőtestület ülésének rendjére vonatkozó szervezeti illetve működési szabályokat kell alkalmazni.
A bizottság döntései
57. §
(1) A Bizottság a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben döntést hoz, vagy állást foglal.
(2) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen
érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles az erre vonatkozó napirendi pont
megnyitását követően bejelenteni.
A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt.
(3) A bizottság valamennyi feladat- és hatáskör gyakorlása (döntéshozatal, állásfoglalás) során
döntést (határozatot) hoz.
(4) A bizottság döntésének kiadmányozója - az adott ülés levezetésért felelős személy
jóváhagyása alapján - az Polgármesteri Hivatal bizottsági ülés(ek) jegyzőkönyvvezetéséért
felelő köztisztviselői.
(5) A bizottsági döntések végrehajtásáról, továbbá működésükhöz szükséges szakmai,
technikai, adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyző – a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
(6)68 A bizottság üléséről hangfelvétel és ennek alapján jegyzőkönyv készül az ülést követő 15
napon belül.
(7) A jegyző a bizottság határozati javaslatait - a pontos szavazati arány feltüntetésével együtt,
- napirendi pontonként összesítve a Képviselő-testület tagjai részére - a Polgármesteri Hivatal
keretein belül működtetett, a képviselő-testületi anyagok közzétételére, küldésére szolgáló
elektronikus felületen a képviselő-testület ülése napjáig felteszi, - közzéteszi.
VII. RÉSZ
AZ ÖNKORMÁNYZAT VEZETÉSE
A polgármester
58. §
(1) A polgármester a választópolgárok által megválasztott, főállású munkaviszonyban álló
tisztségviselő.
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 24. § -a. Hatályos: 2019. október 28. nap 17
óra 35 perctől.
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(2) A polgármester a megválasztását követően esküt tesz a Képviselő-testület előtt.
A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.
(3) A polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat,
munkabérét a jogszabály keretei között - önállóan szövegezett - határozatban állapítja meg.
(4) A polgármester az általa végzett államigazgatási tevékenységéért a közszolgálatra irányadó
szabályok szerint felelős.
A polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
59. §
(1) A polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Mötv. 36. §-a, 72. §-a és
73. §-a rögzíti.
(2) A polgármester az összeférhetetlenséget a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi
ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.
(3) Amennyiben a polgármester a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a
Képviselő-testület - bármely képviselő indítványára - kivizsgálás céljából átadja az
összeférhetetlenséget vizsgáló - ideiglenesen létrehozásra kerülő - bizottságnak.
(4) Az ideiglenes bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozattal megállapítja az
összeférhetetlenség alapjául szolgáló
körülmények
fennállását,
kimondja az
összeférhetetlenséget és megbízatása megszüntetését, vagy dönthet a hozzájárulás
megadásáról, ha törvény - keretek között - ezt lehetővé teszi.
(5)69 A polgármester az összeférhetetlenségét, illetőleg a megbízatás megszüntetését
megállapító képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti – jogszabálysértésre
hivatkozással – a (4) bekezdésben meghatározott határozat kézhezvételétől számított 8 napon
belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál.
(6) A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles
tenni.
A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére a képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
A polgármester feladat-és hatáskörei
60. §
(1) A polgármester az önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a
képviselő-testület hivatalának (Polgármesteri Hivatal) közreműködésével látja el.
(2) A polgármester - a képviselő-testület döntései szerint és saját jogkörében - irányítja a
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 25. § -a. Hatályos: 2019. október 28. nap 17
óra 35 perctől.
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Polgármesteri Hivatalt:
a) a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait
az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,
b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben,
egyes hatáskörei tekintetében a kiadmányozás jogát átruházhatja az alpolgármesterre, a
jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére,
c) a jegyző javaslatára, előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal
belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására,
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében,
e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati
intézményvezetők, és mindazon személyek tekintetében, akiket a Képviselő-testület nevez ki,
e) segíti a Képviselő-testület tagjainak testületi, illetve bizottsági munkáját,
f) meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait,
g) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
g) képviseli az Önkormányzatot,
h) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, a helyi társadalmi és egyéb szervekkel, valamint a
testvérvárosok vezetőivel.
(3) A polgármester fogadóórát tart, amelynek időpontját Pilis Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, a Pilisi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló normatív önkormányzati határozata rögzíti.
(4) A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja,
ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását.
(5) A polgármester a kezdeményezését az ülést követő 3 napon belül nyújthatja be.
(6) Az (5) bekezdés szerinti kezdeményezésről a Képviselő-testület a benyújtás napjától
számított 15 napon belül dönt.
(7) A polgármester az önkormányzati ciklus végén, a negyedik év szeptember havi rendes
képviselő-testületi ülésén beszámol a Képviselő-testületnek az ún. önkormányzati
ciklusprogram végrehajtásáról.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdés szerinti beszámoló elfogadása tárgyában határoz.
(9) A polgármester illetményének felülvizsgálatáról – a polgármester illetményének
megállapítására irányadó törvényi szabályozás(ok) változása esetén, a képviselői tiszteletdíj
mértékének meghatározásával egyidejűleg, – a Képviselő-testület határozatban dönt.
(10) A polgármester éves jutalmazására az Önkormányzat alpolgármestere tesz indítványt,
javaslatot a Képviselő-testületnek.
(11) A polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat a közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában.
Az alpolgármester
61. §
38

(1)70 A Képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a
Képviselő-testület megbízatásának időtartamára - a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére - 1 fő főállású alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
A jegyző
62. §
(1) A Polgármester – pályázat alapján – a külön jogszabály(ok)ban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, - próbaidő kikötésével - határozatlan időre.
(2) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, és a
Polgármesteri Hivatal állományába tartozó – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alatt álló – ügyviteli és egyéb feladatot ellátó ún. fizikai
dolgozói tekintetében.
(5) A jegyző általi kinevezéshez, a vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás
visszavonásához, jutalmazásához - a polgármester által, a Polgármesteri Hivatal Egységes
Közszolgálati Szabályzatában meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges.
(6) A jegyző:
a) gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos önkormányzati feladatok
ellátásáról,
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
d) állandó tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület
bizottságainak ülésén,
e) dönt a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági ügyekben,
f) kiemelt feladata, hogy előkészíti a képviselő-testületi ülés és a bizottságok elé kerülő
előterjesztéseket, ellátja a képviselő-testület, valamint a bizottságok szervezési és ügyviteli
tevékenységével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a képviselő-testületi és a bizottsági ülés
jegyzőkönyvének elkészítéséről, rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a bizottságo(ka)t,
valamint a képviselő-testületet az Önkormányzat munkáját érintő új vagy módosított
jogszabályokról.
g) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a
döntésüknél jogszabálysértést észlel.
(7) A jegyző ellátja a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv operatív vezetésével
kapcsolatos feladatokat.
(8) A jegyző helyettesítésére vonatkozó rendelkezéseket a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.
Az aljegyző
Módosította a 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § -a. Hatályos: 2021. február 26. napjától, de
rendelkezéseit 2021. március 1. napjától kell alkalmazni.
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63. §
(1) A Polgármester - a jegyző javaslatára, a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint - aljegyzőt
nevez ki a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására.
(2) Az aljegyzői munkakörre vonatkozó kinevezés - próbaidő kikötésével - határozatlan
időtartamra vonatkozik.
(3) Az aljegyző belső szervezeti egység vezetésével is megbízható.
(4) Az aljegyző helyettesítésére vonatkozó rendelkezéseket a Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzata tartalmazza.
VIII. RÉSZ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HIVATALA, ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS(OK),
A VÁROSÜZEMELTETŐ KFT.71
A képviselő-testület hivatala
64. §
(1)72 A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - „Pilisi Polgármesteri Hivatal”
elnevezéssel - az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
(2) A Képviselő-testület Hivatala - a Képviselő-testület által normatív önkormányzati
határozattal elfogadandó – a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet keretein belül, meghatározott szervezeti rend szerint működik.
(3) A Polgármesteri Hivatal belső munkamegosztását, részletes szervezeti felépítését és
ellenőrzési rendjét a Képviselő-testület Hivatalának Ügyrendje rögzíti, amelyet a Képviselő
testület határozattal fogad el.
(4) A Polgármester Hivatal létszámát és bérkeretét Pilis Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tárgyévi költségvetés elfogadása során - a költségvetési rendelet részeként határozza meg.
(5) A Képviselő-testület Hivatalában, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó
munkaköröket a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata melléklete
tartalmazza.
Önkormányzati társulás(ok)
65. §
(1) A települési önkormányzatok képviselő-testületei feladataik hatékonyabb, célszerűbb
megoldására szabadon társulhatnak.
Módosította a 22/2017. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. december 20. napjától.
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 26. § -a. Hatályos: 2019. október 28. nap 17
óra 35 perctől.
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(2) A Képviselő-testület a rendelkezésére álló, szellemi, anyagi eszközökkel támogatja a
választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi
önkormányzati feladatok /közügyek/ megoldására irányulnak.
(3) Az érdekelt képviselő-testületek megállapodhatnak települést ellátó, egy vagy több
intézmény közös alapításában, fenntartásában és fejlesztésében.
(4) Az önkormányzati társulások fajtáit külön törvények határozzák meg.
(5) Önkormányzati társulás alapításáról, a Társulásban való részvételről, a Társulás
működéséhez kapcsolódó társulási megállapodás módosításáról (kiegészítéséről), a Társulásból
való kilépésről, a Társulás megszüntetéséről a Képviselő-testület határozattal dönt.
Városüzemeltető Kft.73
66. §
(1)74 Az Önkormányzat a település üzemeltetésére 100 %-ban önkormányzati tulajdonú,
egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre, Pilisi Városüzemeltető
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Városüzemeltető Kft.) néven.
(2) A Városüzemeltető Kft. alapítására, tevékenységére, annak forrásaira vonatkozó adatokat a
Városüzemeltető Kft. Alapító Okirata rögzíti.75
(3)76 Az Önkormányzat a település közösségi életének javítása céljából 100 %-ban
önkormányzati tulajdonú, egyszemélyes nonprofit kft-t hozott létre Csernai Pál Közösségi
Központ Nonprofit Kft. néven.
(4)77 A Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft. alapítására, tevékenységére, annak
forrásaira vonatkozó adatokat a Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft. Alapító Okirata
rögzíti.
IX. RÉSZ
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁRA,
VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRA, BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Az Önkormányzat gazdálkodása
67. §

Módosította a 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. december 20. napjától.
Módosította a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17.
napjától, de rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
75
Módosította a 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 5. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2017. december 20.
napjától
76
Beiktatta az 5/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október 28. nap 17
óra 35 perctől.
77
Beiktatta az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október 28.
nap 17 óra 35 perctől.
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(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület az éves költségvetési koncepció előtt megtárgyalja, és határozattal
döntést hoz azokban az ügyekben, amelyek a következő költségvetési évben
a) a pénzügyi bevételi források mértékét előirányozzák (meghatározzák),
b) a kiadási előirányzatok felülvizsgálatát célozzák.
(3) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik.
(4) A Képviselő-testület rendeletet alkot:
a) az önkormányzat költségvetéséről,
b) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról (zárszámadásról),
(5) Az Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos koordinatív feladatokat - jogszabály keretei
között - a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezet(i) látják el.
(6) A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete(i) által ellátandó feladat- és hatásköröket az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a
számvitelről szóló, többször módosított 2000. év C. törvény (a továbbiakban: Szt.) továbbá a
végrehajtására kiadott központi és helyi végrehajtási jogszabályok rögzítik és foglalják
magukba.
(7) A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi gazdálkodási
feladatokat a Képviselő-testület Hivatala Gazdasági Szervezet(i) Ügyrendje tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által létesített és fenntartott, gazdasági szervezettel rendelkező helyi
önkormányzati költségvetési szerv:
Pilisi Polgármesteri Hivatal
székhelye:
telephelye:

2721 Pilis, Kossuth L. u. 47-49.78
-

(9) Gazdálkodási szempontból, a Polgármesteri Hivatalához tartozó, az Önkormányzat által
létesített és fenntartott, gazdasági szervezettel nem rendelkező helyi önkormányzati
költségvetési szervek:
a) Pilisi Játékország Óvoda79
székhelye:
telephelyei:

2721 Pilis, Rákóczi út 42. sz.
2721 Pilis, Attila u 8. sz.
2721 Pilis, Kávai u. 19. sz.

b) Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház
székhelye:
2721 Pilis, Kávai u. 1. sz.
telephelyei:
2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2. sz.

Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
79
Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. október
28. nap 17 óra 35 perctől.
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(9) A gazdasági szervezettel nem rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szervek
pénzügyi gazdálkodásával összefüggő gazdálkodási jogköröket, valamint feladatköröket - a
központi jogszabályok és a képviselő-testülettel, mint irányító szervvel, továbbá a
Polgármesteri Hivatallal, mint a Képviselő-testület munkaszervezetével megkötött háromoldalú munkamegosztási megállapodás írásban rögzíti, határozza meg.
(10) A Polgármesteri Hivatal a gazdasági szervezettel nem rendelkező helyi önkormányzati
költségvetési szervek pénzügyi gazdálkodását - a Képviselő-testülettel, valamint a helyi
önkormányzati költségvetési szervvel megkötött munkamegosztási megállapodás alapján végzi.
(11) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzeszközeiket, kizárólag a Képviselőtestület által meghatározott ütemben és mértékben - a költségvetési rendelet előírásai szerint használhatják fel.
(12) A helyi önkormányzati költségvetési szerv részére biztosított éves költségvetési keretet
kizárólag a Képviselő-testület csökkentheti, illetőleg vonhatja el.
(13) Az intézmény vezetője - a Képviselő-testület által meghozott gazdálkodási tárgyú
önkormányzati rendeletei, továbbá a polgármester illetve a jegyző által, a gazdálkodásra
vonatkozólag kiadott utasításai keretei között - egy személyben felelős a helyi önkormányzati
költségvetési szerv gazdálkodásáért, a gazdálkodás végrehajtásáért, a helyi önkormányzati
költségvetési szerv gazdálkodása egyensúlyáért.
(14) Az Önkormányzat a likviditási gondjainak elhárítása, valamint a költségvetés egyensúlya
biztosítása céljából, - a költségvetési rendelet, valamint a központi jogszabályok előírásai
szerint - hitel műveleteket eszközölni külön képviselő-testületi döntés alapján lehet.
(15) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a jegyzőt, hogy a
kötelezettségvállalás, illetve annak ellenjegyzésére, az utalványozás illetve annak
ellenjegyzésére, a szakmai teljesítés igazolásra és érvényesítésre vonatkozó külön szabályzatot
kiadják.
(16)80
Az Önkormányzat vagyongazdálkodása
68. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos részletes
szabályokat, a vagyontárgyak körére, elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba vitelére,
illetőleg más célú hasznosítására vonatkozó előírásokat, - külön önkormányzati rendeletben
határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt külön önkormányzati rendeletben kell meghatározni a
forgalomképtelen vagyontárgyak körét, a törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyakat, a vagyonrész elidegenítésére, megterhelésére, más célú
Hatályon kívül helyezte a 10/2021. (III. 25.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021. április 2.
napjától.
80
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hasznosítására vonatkozó részletes előírásokat.
Az Önkormányzat ellenőrzése
69. §
(1) Az Önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
(2) Az Önkormányzat által létesített és fenntartott költségvetési szervek (intézmények)
pénzügyi ellenőrzését a helyi önkormányzat látja el.
X. RÉSZ
A HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉRE,
JOGÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
Általános rendelkezések
70. §
(1) A települési nemzetiségi önkormányzat feladat-és hatáskörét – a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nemzetiségi tv.) figyelembevételével,
jogszabályi keretek között, önálló Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásával - saját
hatáskörében, maga határozza meg.
(2) A települési nemzetiségi önkormányzat testületi szerveinek anyagai előkészítésével
összefüggő feladatokat - az önkormányzat helyett és nevében - a Pilisi Polgármesteri Hivatal
végzi és látja el.
(3) A képviselő-testület új települési nemzetiségi önkormányzat megalakulását követő 2
hónapon belül a nemzetiségi közügyek ellátásához, a Nemzetiségi tv.-ben rögzített működési
feltételek biztosításához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyaknak a települési nemzetiségi
önkormányzat ingyenes használatába adása tárgyában dönt.
A használati jogra, az átadás rendjére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók azzal,
hogy a használatba adás feltételeit írásban kell rögzíteni, az átadásra kerülő vagyonrészek
pontos körülírásával, értékének és az átadással megoldani kívánt nemzetiségi közügynek a
meghatározásával.
(4) Az Önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzat részére ingyenesen használatba
adott vagyontárgyak körét az SZMSZ-ben, elkülönítetten határozza meg.
(5) A helyi sajtó, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív nyelvhasználat
kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érintő helyi önkormányzati rendeletet
a képviselő-testület kizárólag az e lakosságot képviselő települési nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete írásbeli egyetértésével alkothatja meg.
(6) A települési nemzetiségi önkormányzat testülete évente legalább egyszer közmeghallgatást
tart.
(7) Pilis Város Önkormányzata a településen működő nemzetiségi tekintetében, a nemzetiségi
népcsoport anyanyelvű irodalommal történő ellátását – a Kármán József Városi Könyvtár és
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Közösségi Ház keretein belül működő nyilvános könyvtári ellátás útján - biztosítja.
(8) A települési nemzetiségi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felügyeleti
ellenőrzését – a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)
rendelkezései figyelembe vételével - a helyi önkormányzat szerveinek gazdálkodását ellenőrző
belső ellenőr végzi, - amely ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a települési nemzetiségi
önkormányzat testületét.
XI. RÉSZ
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
71. §
(1) Ezen önkormányzati rendelet 2014. október 31. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Pilis Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 24/2013. (IX.01.) sz. önkormányzati rendelettel módosított, 20/2013.
(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete.
(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.
(4)81A Képviselő-testület
a) a Képviselő-testület és bizottságai, a polgármester, valamint az alpolgármester feladat- és
hatásköri jegyzékét az SZMSZ 6-12. mellékleteiben határozza meg.
b) Pilis Város Önkormányzat kormányzati funkcióit az SZMSZ 13. mellékletében határozza meg.
c) Pilis Város Önkormányzata által kötelezően ellátott feladatok, tevékenységek körét az SZMSZ
14. mellékletében határozza meg.
d) Pilis Város Önkormányzata által önként vállat feladatok, tevékenységek körét az SZMSZ 15.
mellékletében határozza meg.
e) a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött Közigazgatási szerződés -

Együttműködési megállapodást az SZMSZ 16. melléklete tartalmazza.
f) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött Közigazgatási szerződés -

Együttműködési megállapodást az SZMSZ 17. melléklete tartalmazza.
(5)82 A Képviselő-testület az SZMSZ 3. függelékében rögzíti a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek feladat- és hatásköri rendjét. Az 5. függelék szabályozza a társult főépítész
jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköri rendjét.

Pilis, 2014. október hó 28. napján.
Simó Gáborné sk.
polgármester

Tóth László sk.
jegyző

Módosította a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17.
napjától, de rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
82
Módosította a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17.
napjától, de rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
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Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2014. október hó 28. napján.
Tóth László sk.
jegyző
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1. számú melléklete

Pilis Város címere
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2. számú melléklete

Pilis Város zászlója
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) sz. önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3. számú melléklete

A település közigazgatási, illetékességi területének leírása
Pilis Város Közigazgatási területe :

4733 ha = 47.33. km2

Állandó népesség száma 2019. október 24-i állapot szerint 12.014 fő.83
A település határai:

0243 hrsz Irsai határút
0227 hrsz Irsai határút
0212 hrsz Irsai határút
0139 hrsz Irsai határút

Albertirsa

0110 hrsz Pándi határ út
078 hrsz Kávai határ dűlő

Pánd
Káva

4606 sz. Önk-i út Bénye

Bénye

Sipítói dűlő
Vogyiszkai dűlő
Baltáserdei dűlő
Szabadkai dűlő
Nyáregyházi dűlő

Monorierdő

Laposi földi dűlő
4605 sz. önk-i út

Nyáregyháza

0241/7 Dánosi határ dűlő
0250 Dánosi határ dűlő

Dánszentmiklós

Módosította az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 29. § -a. Hatályos: 2019. október 28. nap 17
óra 35 perctől
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) sz. önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4. számú melléklete84
Képviselő-testületi tagok névsora
(2019-2024. év közötti önkormányzati ciklus)
Hajnal Csilla polgármester
Bencze László képviselő
Bíró Ibolya képviselő
Bukovinszki László Pál képviselő
Csikós János képviselő
Deák Csaba képviselő
Fekete Tamás képviselő
Mala Ferenc képviselő
Mala Réka képviselő
Marsovszki István képviselő
Patakfalvi György képviselő

Módosította a 23//2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos: 2021. június 26., de rendelkezéseit
2021. május 19. napjától kell alkalmazni.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) sz. önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5. számú melléklete85
Polgármesteri, alpolgármesteri, önkormányzati képviselői és a képviselő-testület
bizottságának nem képviselő tagjára vonatkozó vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 39. §-a valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény (továbbiakban: Vnytv.) rendelkezéseinek figyelembevételével Pilis Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi polgármesteri, alpolgármesteri,
önkormányzati képviselői és a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára
vonatkozó vagyonnyilatkozat kezelési szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) adja ki:
I. FEJEZET
1. Bevezető rendelkezések
A szabályzat hatálya kiterjed Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének (székhely:
2721 Pilis, Kossuth L. út 47-49.) valamennyi képviselőjére, a település polgármesterére,
alpolgármesterére (a továbbiakban együtt: képviselők), a képviselő-testület bizottságának nem
képviselő tagjára (a továbbiakban: külsős tag) valamint a Pilisi Polgármesteri Hivatal
vagyonnyilatkozatok adminisztratív előkészítését, kezelését végző köztisztviselőjére (a
továbbiakban: Hivatal).
2. A képviselői vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályok
1. A polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselő az Mötv. 39.§ (1) bekezdése
és jelen szabályzat rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának szankcióit a törvény szabályozza.
2. A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja (továbbiakban: külsős tag) is köteles
vagyonnyilatkozatot tenni, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény (továbbiakban: Vnytv.) melléklete szerinti tartalommal. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának szankcióit a törvény szabályozza.
3. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élők, a
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a központi jogszabályban meghatározott
forma szerinti vagyonnyilatkozatát.
4. A külsős tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megválasztását követő 30 napon
belül, majd azt követően évenként, az esedékesség évében, január 31-ig köteles eleget tenni.
Vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele egy háztartásban élő, Vnytv. 2. § b. pontja
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szerinti hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát. A külsős tag és hozzátartozójának
vagyonnyilatkozata nem nyilvános.
5. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati
képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, és tiszteletdíjat, természetbeni juttatást,
költségtérítést nem kaphat.
6. A vagyonnyilatkozatot a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) tartja
nyilván és ellenőrzi.
II. FEJEZET
1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok kezelése
1. A Bizottság elnöke írásban igazolja a vagyonnyilatkozat átvételét, amelyben szerepeltetni
kell az átvett vagyonnyilatkozat(ok) számát, az átvett felhatalmazások megnevezését, az átvétel
dátumát.
2. A képviselő és a külsős tag vagyonnyilatkozata két példányából egyet a Bizottság elnöke zárt
borítékban elhelyez a Hivatal külön erre a célra rendszeresített lemezszekrényében, a másik a
vagyonnyilatkozat tételre kötelezett saját példánya.
3. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot
az egyéb iratoktól elkülönítetten és együttesen kell a Hivatalban kezelni.
4. Az iratokat kötelezettenként külön gyűjtőben, dossziéban kell tárolni. Az iratokat a
keletkezésük sorrendjében kell elhelyezni.
5. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokat a Hivatalnak iktatnia kell.
6. Amennyiben a vagyonnyilatkozatra kötelezett jogviszonya megszűnik, a Bizottság a
jogviszony megszűnésének napján a vagyonnyilatkozatra kötelezett számára visszaadja a
vagyonnyilatkozat és a hozzátartozói vagyonnyilatkozat nála tárolt példányait.
7. Amennyiben a vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő házas-, illetve
élettársról és gyermekről a vagyonnyilatkozatra kötelezett írásban bejelenti a Bizottság
elnökének a közös háztartásban élés megszűnését, a Bizottság elnöke köteles haladéktalanul
intézkedni a Hivatalnál tárolt valamennyi érintett hozzátartozói vagyonnyilatkozat
visszaadásáról.
8. A vagyonnyilatkozatok nyilvánossága:
−
a képviselői vagyonnyilatkozat nyilvános, abba bárki betekinthet – kivéve az
ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatokat.
−
a külsős tag vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba csak a Bizottság tagjai
tekinthetnek be ellenőrzés céljából.
−
a hozzátartozói vagyonnyilatkozat nem nyilvános, abba csak a Bizottság tagjai
tekinthetnek be ellenőrzés céljából.
9.

A képviselői vagyonnyilatkozatokba való betekintést a Képviselő-testület a következők
szerint biztosítja: képviselői vagyonnyilatkozatba való betekintés feltétele, hogy írásban azt
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a Bizottság elnökétől kell kérni a betekintés időpontjának naptári nap szerinti
megjelölésével úgy, hogy az legalább ezen időpont előtt 15 nappal az Bizottság elnökéhez
megérkezzen.
10. A Bizottság felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak
megfelelően őrizzék, kezeljék és hogy az azokban foglaltakat – a nyilvános
vagyonnyilatkozatok kivételével – más se ismerhesse meg.
2. A betekintési jog gyakorlásának szabályai
1. A képviselői vagyonnyilatkozatba célhoz kötötten jogosult betekinteni:
1.1. a képviselők tekintetében a Bizottság elnöke,
1.2. a Bizottság elnöke tekintetében a polgármester,
1.3. a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során az ellenőrzést lefolytató
Bizottsági elnök vagy Bizottsági tag,
2.2. jogvitával összefüggésben a bíróság,
1.5. a saját vagyonnyilatkozatába a nyilatkozattételre köteles képviselő.
2. A külsős tag vagyonnyilatkozatba célhoz kötötten jogosult betekinteni:
2.1. a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során az ellenőrzést lefolytató
Bizottsági elnök vagy Bizottsági tag,
2.2. jogvitával összefüggésben a bíróság,
2.3. a saját vagyonnyilatkozatába a nyilatkozattételre köteles külsős tag.
3. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatba célhoz kötötten jogosult betekinteni:
3.1. a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során az ellenőrzést lefolytató
Bizottsági elnök vagy Bizottsági tag,
3.2. jogvitával összefüggésben a bíróság,
3.3. a saját vagyonnyilatkozatába a hozzátartozó.
4. A képviselő, illetve hozzátartozója, a külsős tag és hozzátartozója a saját
vagyonnyilatkozatába és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével kapcsolatban
keletkezett iratokba célhoz kötötten betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kaphat.
5. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja: a vagyonnyilatkozatban foglaltak
valóságtartalmának ellenőrzése. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Bizottságnál
bárki kezdeményezheti. A Bizottság eljárására a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó
szabályait kell alkalmazni. Az eljárás kezdeményezéséről a Bizottság elnöke haladéktalanul
tájékoztatja az érintett képviselőt, aki haladéktalanul bejelenti az azonosító adatokat.
6. Az ellenőrzési eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó
tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg
konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Bizottság elnöke felhívja a
kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 8 napon belül nem tesz eleget a
felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Bizottság az eljárás
lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.
7. Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetén csak akkor
van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz. Az ellenőrzési
eljárásra irányuló új tényállítás nélküli ismételt kezdeményezést a Bizottság annak érdemi
vizsgálata nélkül elutasítja.
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8. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során a képviselői és hozzátartozói
vagyonnyilatkozatba történő betekintést dokumentálni kell, külön nyilvántartást kell
vezetni, amely tartalmazza:
a) az érintett kötelezett nevét, akinek vagyonnyilatkozatába betekinthet,
b) a betekintő nevét, és aláírását,
c) a betekintés helyét, idejét és módját,
d) a jelenlevő Bizottsági tag és köztisztviselő nevét, aláírását,
e) megjelenése esetén az érintett kötelezett nevét, és aláírását.
9. A Bizottság ellenőrzési eljárásának eredményéről a képviselő-testületet a soron következő
ülésén tájékoztatja.
10. A vagyonnyilatkozatokba való betekintés igényét a Bizottság elnökének címezve kell
kezdeményezni, az érintett kötelezetti vagyonnyilatkozat megjelölésével, és a betekintő
nevének feltüntetésével .
11. A Bizottság elnöke a kezdeményezésre a beérkezéstől számított 15 napon belül tájékoztatja
a kezdeményezőt a betekintés helyéről és idejéről.
12. A betekintés helyéről és idejéről az igénylővel egyidejűleg értesíteni kell az érintett
kötelezettet is, lehetőséget biztosítva számára a személyes megjelenésre.
13. A betekintés alkalmával a Bizottság elnöke vagy a Bizottság általa felhatalmazott képviselő
tagja, továbbá a jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő végig jelen van. Az
igénylőnek átadja a kért vagyonnyilatkozatot, aki betekintési jogát a törvényben és jelen
szabályzatban foglaltak szerint gyakorolhatja.
14. A vagyonnyilatkozatra kötelezett vagyonnyilatkozatába, valamint az azzal összefüggő
iratokba történő betekintést a vagyonnyilatkozathoz csatolt “Kísérő lap”-on kell
dokumentálni.
15. A betekintéssel kapcsolatban keletkezett iratokat az érintett vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos irataival együtt kell kezelni, azok között kell tárolni.
3. A képviselői vagyonnyilatkozat kezelésére vonatkozó adatvédelmi szabályok
1. A képviselői vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatban adatvédelmet igényel
valamennyi, a nyilatkozat tételi kötelezettséggel összefüggésben keletkezett irat, így különösen
a következők:
1.1. a képviselő tájékoztatása a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről és annak
határidejéről,
1.2. a képviselő nyilatkozata a közös háztartásban élő házas- illetve élettársának és
gyermekeinek nevéről,
1.3. a képviselői vagyonnyilatkozat (a kötelezett személyi adatai, valamint a jövedelmi,
érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok),
1.4. a hozzátartozói vagyonnyilatkozat (a kötelezett személyi adatai, valamint a jövedelmi,
érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok),
1.5. a kísérő lap a vagyonnyilatkozathoz,
1.6. az igazolás a vagyonnyilatkozat átvételéről,
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1.7. felhatalmazás a személyes adatok kezelésére,
1.8. a képviselő értesítése a legközelebbi vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége esedékessé
válásának évéről,
1.9. igazolás, a képviselő legközelebbi vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége esedékessé
válása évéről való értesítés átvételéről,
1.10. jegyzőkönyv a vagyonnyilatkozat összevetéséről,
1.11. értesítés a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos meghallgatásról,
1.12. jegyzőkönyv a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos meghallgatásról,
1.13. jegyzőkönyv a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás kezdeményezéséről,
1.14. a képviselő igazolása a vagyonnyilatkozata átvételéről (képviselői jogviszony
megszűnésekor, vagy megszűntetésekor),
1.15. írásbeli hozzájárulás a vagyonnyilatkozatban foglalt adatokról harmadik személynek
adható tájékoztatáshoz.
2. Gondoskodni kell a papíralapú adathordozók biztonságos tárolásáról.
A tárolást páncélszekrényben, ennek hiányában tűzbiztos lemezszekrényben kell megoldani.
4. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatban keletkezett iratokat kezelők
személyi felelőssége
1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a
Bizottság elnöke a felelős.
2. A Hivatal gondoskodik a képviselői vagyonnyilatkozat nyomtatványok határidőben történő
rendelkezésre állásáról, valamint a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők
állásáráról a Bizottság elnökének utasítása szerint.
3. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratokkal összefüggő adatok kezeléséért:
3.1. a Bizottság elnöke,
3.2. a Hivatal köztisztviselője,
3.3. a képviselő a saját, valamint hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata közlése tekintetében
tartozik felelősséggel,
3.4. a külsős tag a saját, valamint hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata közlése tekintetében
tartozik felelősséggel.
4. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratokkal összefüggő dokumentumokat kezelők
felelősségének tartalma:
4.1. A Bizottság elnöke felel a vagyonnyilatkozattal összefüggő adatok védelmére és kezelésére
vonatkozó jogszabályok, valamint az e szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve
e követelmények teljesítésének ellenőrzéséért.
4.2. A Hivatal köztisztviselőjének felelőssége gondoskodni arról, hogy az általa kezelt iratok,
adatok kezelése megfeleljen az e szabályzatnak, valamint a jogszabályi rendelkezések
tartalmának.
4.3. A képviselő felelős azért, hogy az általa a Bizottság részére átadott, bejelentett adatok
hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. A képviselő felelős továbbá azért, hogy a
hozzátartozói vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyomtatványok a hozzátartozókhoz
eljussanak, illetve a kitöltött nyomtatványok a Bizottság elnöke, illetve a Hivatal részére
átadásra kerüljenek.”
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) sz. önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
6. számú melléklete86

A Képviselő-testület, mint jogszabály (törvény) címzettjeként, általa
fenntartott feladat- és hatáskörök jegyzéke
I. BELÜGYI IGAZGATÁS
Kommunális igazgatás
a./ A köztemetők létesítésével,bővítésével, fenntartásával, bezárásával, megszüntetésével,
kiürítésével, újra használatba vételével, halotthamvasztó létesítésével kapcsolatos feladatok
ellátásáról a települési önkormányzat gondoskodik.
b./ A települési folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölésével, valamint a közcélú
ártalmatlanító telep létesítésével kapcsolatos feladatokat a települési önkormányzat
képviselőtestülete látja el, külön jogszabály rendelkezésének megfelelően.
c./ A közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról a települési, önkormányzat
képviselőtestülete gondoskodik, külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően.
II. FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÁS
a./ A helyi önkormányzat képviselőtestülete hatáskörébe tartozik a települési térképészeti
határkiigazítás véleményezése, valamint a jogszabályban meghatározott körben a földrajzi
nevek megállapítása, megváltoztatása,
b./87
III. IPARI ÉS KERESKEDELMI IGAZGATÁS
a./ A helyi önkormányzat a piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci
viszonyokat, intézkedést kezdeményez.
IV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS
A települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörébe tartozik:
a./ területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása;
b./ csendes övezet kialakításának elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény
körül;
c./ helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása;
d./ az önkormányzati környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás.
V. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI IGAZGATÁS
Közművelődési, közgyűjteményi, művészeti tevékenység, testnevelés és sport
a./ Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete
dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.

Beiktatta a 23/2014. (XI. 09.) számú önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos: 2014. november 10.
Hatályon kívül helyezte a 9/2019. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.
december 21.
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b./ A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi
irányítási, ellenőrzési feladatokat a képviselőtestület látja el.
c./ A képviselőtestület az önkormányzati közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, egyéb
szervezetek tekintetében a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat lát el.
d./ A helyi önkormányzat képviselőtestülete a külön jogszabályban meghatározottak szerint
határoz az önkormányzat által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi és művészeti
intézmények elnevezéséről.
e./ A települési önkormányzat önként vállalt feladata lehet különösen:88
e.a./ a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre
szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális
célok megvalósításának támogatása;
e.b./ a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,
önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti
értékek létrehozásának, megőrzésének segítése;
f./ A helyi értéktár bizottság működésével összefüggő feladatok.
VI. NÉPJÓLÉTI IGAZGATÁS
Az önkormányzatok kötelező egészségügyi, szociális alap- és többletfeladatai
A helyi önkormányzat képviselőtestületének szociális és egészségügyi feladata és hatásköre: 89
a./ évente megállapítja a tulajdonában lévő gyermek- és ifjúsági intézményekben fizetendő
élelmezési térítési díjak csökkentését, illetve elengedését lehetővé tevő előirányzatot;
b./ A Kormány rendeletben meghatározott egészségügyi, szociális igazgatásra vonatkozó
feladat- és határkörök.
VII. PÉNZÜGYIGAZGATÁS
A képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre:
a./ meghatározza a helyi önkormányzat gazdasági programját;
b./ megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz
kapcsolódó egyéb rendeleteket;
c./ dönt az általános- és céltartalékok felhasználásáról;
d./ rendeletet alkot az önkormányzat költségvetésének módosításáról;
e./ dönt az általa meghatározott értékhatár feletti hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról;
f./ dönt a helyi önkormányzati költségvetési szervek, illetve vállalatok alapításáról,
átszervezéséről és megszüntetéséről;
g./ meghatározott időszakonként áttekinti az általa alapított és fenntartott költségvetési szervek
ellenőrzésének tapasztalatait;
h./ dönt a címzett, illetve céltámogatások igényléséről;
i./ dönt a kormányzati terület- és településfejlesztési célokat szolgáló eszközök igénybevételéről
és az ehhez kapcsolódó helyi feladatokról;
j./ elfogadja az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait;
k./ elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében
elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti
elszámolását;
l./ megalkotja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet;
m./ dönt a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakások béréről.
n./ dönt az önkormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítési feltételeiről;
Módosította a 9/2019. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. december
21.
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o./ dönt mindazoknak a közösségi szolgáltatásoknak a támogatásáról, amelyeket nem helyi
önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet;
p./ dönt a költségvetési szerv alapításáról, annak gazdálkodási jogköréről, alaptevékenység
keretében ellátandó feladatáról és kiegészítő vállalkozási tevékenységéről.
VIII. ADÓÜGYIIGAZGATÁS
a./ helyi adókat vezethet be;
b./ meghatározza a helyi adó illetékességi területén történő bevezetésének időpontját és
időtartamát határozott vagy határozatlan időre;
c./ megállapítja – a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és
az adóalanyok teherviselő-képességéhez igazodóan a helyi adókról szóló törvényben
meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel – a működési területén bevezetett
helyi adók mértékét;
d./ döntése szerint bővíti a helyi adókról szóló törvényben megfogalmazott mentességi és
kedvezményi szabályokat;
e./ meghatározza – a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló törvények keretei között –
illetékességi területén a helyi adózás részletes szabályait;
f./ építmény- és telekadó bevezetése esetén meghatározza az adóalap megállapításának módját;
g./ a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást;
h./ tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről.

59

Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
7/a. számú melléklete90
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
(1) A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és
intézményeinél:
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló tervezeteit;
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az
azt előidéző okokat;
c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítését.
(2) A bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli.
(3) A bizottság feladatkörébe tartoznak
a) a gazdasági programot, a költségvetést érintő feladatok,
b) a városgazdálkodás és a vagyongazdálkodás feladatai,
c) törvényességgel kapcsolatos feladatok,
d) ügyrenddel kapcsolatos feladatok,
e) a képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok,
f) a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatok.
(4) A bizottság különösen:
a) Összehangolja a fejlesztési terveket, gazdasági célkitűzéseket és a rendelkezésre álló
pénzügyi forrásokat.
b) Közreműködik az önkormányzat ciklusprogramjának kidolgozásában, figyelemmel
kíséri annak megvalósulását.
c) Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és módosításait, valamint a
végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.
d) Vizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosulását.
e) Előkészíti a képviselő-testület választási, fegyelmi, bér-megállapítási, jutalmazási
ügyeit.
f) Javaslatot tesz a képviselő-testület részére a működés során felmerült ügyrendi jellegű
problémák megoldására.
g) Nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester
vagyonnyilatkozatait.
h) Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárást és előkészíti a
képviselő-testület vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntését.
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i) Előkészíti a képviselő-testület összeférhetetlenségi, méltatlanságiügyekben
lefolytatandó eljárását.
j) Javaslatot tesz a helyi adókról szóló törvény előírásait figyelembe véve, a helyi adó
bevezetésére, a bevezetés időpontjára, az adó mértékére és az adóalap megállapításának
módjára.
k) Kezdeményezheti a bevezetett helyi adónál a mentességi és kedvezményi szabályok
bővítését, az adózás részletes szabályozását a helyi adókról szóló törvény és az adózás
rendjéről szóló törvény előírásainak figyelembevételével.
l) Javaslatot tesz a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárás szabályozására, a
díjkedvezmények, díjmentességek eseteire a környezetterhelési díjról szóló törvény
előírásait figyelembe véve.
m) Véleményezi az önkormányzati alapítású alapítványok működésére és megszüntetésére
vonatkozó javaslatokat, továbbá az önkormányzatnak alapítványhoz, egyesülethez,
vagy szövetséghez történő csatlakozását.
n) Véleményezi az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok alapítását,
megszűnését, átalakítását és annak indokoltságát.
o) Előkészíti az önkormányzat gazdasági társaságba való részvételre irányuló
előterjesztéseket, javaslatot tesz a társaságban az önkormányzatot képviselő
személyekre.
p) Véleményezi önkormányzati intézmény létrehozására, illetve megszüntetésére
vonatkozó javaslatokat.
q) Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok, költségvetési
szervek tekintetében:
- Alapító Okirat, többletkötelezettség vállalása esetén SZMSZ, Házirend, Pedagógiai
Program, Nevelési Program, Minőségirányítási program stb.
- vezetői pályázat hirdetményének szövege.
r) Közreműködik a vállalkozásbarát környezet kialakításában, javaslatot tesz az ezt
elősegítő és szükséges intézkedések megtételére.
s) Véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítésével, cseréjével, megterhelésével,
vállalkozásba vitelével, illetve más célú hasznosításával kapcsolatos feladatokat.
t) Véleményezi a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokat.
u) Véleményezi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervének
elfogadását.
v) Javaslatot tesz intézményi beruházások megvalósítására.
w) Javaslatot tesz, véleményezi a Díszpolgári cím és a Pilis Városért Emlékérem
adományozására vonatkozó előterjesztéseket.
x) Véleményezi a belső ellenőri jelentésekről szóló előterjesztéseket.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
7/b. számú melléklete91
Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
(1) A bizottság feladatkörébe tartoznak
a) a szerkezeti és szabályozási tervek előkészítésével kapcsolatos feladatok,
b) a közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos feladatok,
c) a szerkezeti és szabályozási tervek környezetvédelmi szempontból való véleményezése,
d) a városi beruházások környezetvédelmi szempontból való véleményezése,
e) a köztisztasági, tájvédelmi és környezetvédelmi feladatok,
f) a közbiztonságot érintő feladatok.
(2) A bizottság különösen:
a) Véleményezi a település fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet, ezen belül
aa) a szerkezeti és szabályozási terveket,
ab) a városi arculat, településkép, zöldterület, parkoló fejlesztés, köztisztaság
helyzetét,
ac) a közterületek használatát, a helyi közutakkal kapcsolatos feladatokat,
ad) telek, építmény és lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat,
ae) vízrendezést, helyi közművek kialakítását, üzemeltetését,
af) beruházások megvalósítását,
ag) köztemetők üzemeltetését,
ah) helyi tömegközlekedés megoldását, utcaelnevezést,
ai) átruházott hatáskörben dönt pályázatokon való indulásról, elbírálja a benyújtott
aj) pályázatokat,
ak) ellenőrzi az önkormányzati vagyon felmérését, nyilvántartásba vételét, a
törzsvagyon kimutatását,
al) ellenőrzi az önkormányzat vagyonának nyilvános értékesítését, hasznosítását.
b) Előzetes véleményezési jogot gyakorol a település közigazgatási határán belül (kül- és
belterület) tervezett rövid, közép és hosszú távú, átfogó fejlesztési célok
meghatározásánál, amelyek terület felhasználást igényelnek és környezetvédelmi
vonatkozásuk nyilvánvaló.
c) Figyelemmel kíséri a természetes és épített környezet védelmét, hasznosítását,
javaslatokat dolgoz ki, közreműködik a végrehajtásban.
d) Figyelemmel kíséri a rendőrség bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos
tevékenységét.
e) A képviselő-testületi tárgyalást megelőzően véleményezi a rendőrség és a polgárőrség
munkájáról szóló éves tájékoztatót.
f) Koordinálja a rendőrség és a képviselő-testület kapcsolattartását.
g) Koordinálja a polgárőrség és a képviselő-testület kapcsolattartását.
h) Meghatározza a Környezetvédelmi Alap tárgyévi előirányzat felhasználásának
irányelveit, az adott évben elsőbbséget élvező célokat. Az Önkormányzat nevében a
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i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

tárgyévi pályázatot legfeljebb a tárgyév június 30-a napjáig írja ki és bonyolítja le. A
Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló egyedi döntések végrehajtását
ellenőrizheti.
Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló
önkormányzati rendelet rendelkezéseinek végrehajtását.
Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek
végrehajtását.
Ellenőrzi az önkormányzati utakkal, parkolással kapcsolatos önkormányzati döntések
végrehajtását.
Feltárja a közbiztonsággal kapcsolatban a városban jelentkező igényeket, javaslatokat
dolgoz ki az ellátás fejlesztésére.
Véleményezi a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokat.
Ellenőrzi az önkormányzat vagyonának nyilvános értékesítését, hasznosítását.
Véleményezi az önkormányzati tulajdonú cég üzleti tervének elfogadását.
Javaslatot tesz intézményi beruházások megvalósítására.
Véleményezi az önkormányzati terület felhasználásokat.
Javaslatot tesz a Pilisi Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjének teljesítményértékelése és
teljesítményfeladatai meghatározására.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
7/c. számú melléklete92
Szociális, Esélyegyenlőségi és Alapellátási Bizottság
(1) A bizottság feladatkörébe tartoznak
a) az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok,
b) az egészségügyi szakellátással kapcsolatos feladatok,
c) a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatok,
d) a családvédelemmel kapcsolatos feladatok,
e) a szociális ellátással kapcsolatos feladatok,
f) az önkormányzati ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos feladatok,
g) a bölcsődei ellátással kapcsolatos feladatok.
(2) A bizottság különösen:
a) Rendszeres kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó önkormányzati fenntartású, illetve
önkormányzati támogatásban részesülő intézmények vezetőivel, javaslattal él a Monori
Többcélú Kistérségi Társulás felé.
b) Javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények létesítésére, megszüntetésére,
átszervezésére, gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének
megállapítására.
c) Figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó önkormányzati fenntartású, illetve
önkormányzati támogatásban részesülő intézmények gazdálkodását, működését, arról
bármikor tájékoztatást kérhet.
d) Évente egy alkalommal napirendre tűzi az egyes - a feladatkörébe tartozó - intézmények
tevékenységének átfogó megismerését.
e) Véleményezi – a feladatkörébe tartozó körben – a költségvetés előirányzatait, részt vesz
annak kialakításában.
f) Figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés – feladatkörébe tartozó részének –
végrehajtását.
g) Kiemelt figyelmet fordít – az egészségmegőrzés érdekében a tömegsportra, a fiatalok
egészséges életmódra nevelésére, a feltételek megteremtésére.
h) Előkészíti, valamint a végrehajtást figyelemmel kíséri, az egészségügyi vállalkozási
szerződések esetében.
i) Javaslatot tesz a felnőtt, valamint gyermek háziorvosi, fogorvosi és védőnői
körzethatárok kialakítására, módosítására.
j) Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az Szt., a Gyvt. és a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek rendelkezéseinek végrehajtását.
k) Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az egészségügyi ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletek rendelkezéseinek végrehajtását.
l) Ellenőrzi a szociális, a gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatos önkormányzati
döntések végrehajtását.
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m) Figyelemmel kíséri a szociális, gyermekvédelmi intézmények működését és javaslattal
él a Monori Többcélú Kistérségi Társulás felé.
n) Feltárja a szociális, gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatban a városban
jelentkező igényeket, javaslatokat dolgoz ki a Monori Többcélú Kistérségi Társulás felé
az intézményrendszer és az ellátás fejlesztésére.
o) A lakossági igények közvetítése érdekében kapcsolatot tart a szociális,
gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények, a bölcsőde, a hajléktalan ellátás, az
egyházak, a nemzetiségi és egyéb civil szervezetek vezetőivel.
p) Figyelemmel kíséri a város lakóinak szociális problémáit, kezdeményezéseivel
elősegíti azok megoldását (szociális térkép, szolgáltatások kezdeményezése).
q) Figyelemmel kíséri a város szociális szolgáltatásszervezési koncepcióból adódó
aktuális feladatokat és azok megvalósulását.
r) Véleményezi az egészségügyi ágazatot érintő bérlő kijelölést.
s) Véleményezi a Monor és Térsége Integrált Család-és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat beszámolóját, előterjesztéseit.
t) Véleményezi mindazokat a szociális ágazatot érintő beszámolókat, előterjesztéseket,
melyek a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
u) Véleményezi a nappali melegedő, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás
nyújtásáról, feltételeiről a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével kötött külön
ellátási szerződéssel kapcsolatos előterjesztéseket.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
7/d. számú melléklete93
Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
(1) A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és
intézményeinél:
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló tervezeteit;
b) Szakértők véleményének kikérése után véleményezi az önkormányzat által fenntartott
könyvtári és közművelődési intézmények vezetőinek pályázatát.
c) Szakértők véleményének kikérése után jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott
könyvtári és közművelődési intézmények foglalkoztatási és nevelési programját.
d) Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott könyvtári és közművelődési intézmények
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
e) Meghatározza az önkormányzat által fenntartott könyvtár feladatait.
(2) A bizottság feladatkörébe tartoznak
a) a közösségi tér biztosításával kapcsolatos feladatok,
b) a közművelődési, művészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatok,
c) az egyesületek támogatásával kapcsolatos feladatok.
(3) A bizottság különösen:
a) Rendszeres kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó önkormányzati fenntartású
intézmények, közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaságok vezetőivel.
b) Javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények létesítésére, megszüntetésére,
átszervezésére, gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének
megállapítására.
c) Figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó önkormányzati fenntartású intézmények
gazdálkodását, működését, arról bármikor tájékoztatást kérhet.
d) Véleményezi a feladatkörébe tartozó önkormányzati fenntartású intézmények,
közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaságok szervezeti és működési
szabályzatát.
e) Tájékozódik a közművelődési szakmai munka eredményességéről.
f) Évente egy alkalommal napirendre tűzi az egyes - a feladatkörébe tartozó –
intézmények, közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaságok tevékenységének
átfogó megismerését.
g) Koordinálja a hivatalos városi rendezvények programját.
h) Javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére, véleményezi a pályázatot.
i) Véleményezi a feladatkörébe tartozó intézmények, közművelődési feladatokat ellátó
gazdasági társaságok költségvetésének kialakítását, és figyelemmel kíséri ezen
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

intézmények, közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaságok gazdálkodását,
működését.
Javaslatot tesz a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatására.
Elősegíti a szabadidős és kulturális tevékenység végzését.
Segítséget nyújt a helyi önszerveződő ifjúsági szervezeteknek, egyesületeknek,
sportegyesületeknek vállalt feladataik ellátása érdekében.
Véleményezi – a feladatkörébe tartozó körben – a költségvetés előirányzatait, részt vesz
annak kialakításában.
Figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés – feladatkörébe tartozó részének –
végrehajtását.
Figyelemmel kíséri az önkormányzat sportolási célú tulajdonának használatát.
Kiemelt figyelmet fordít – az egészségmegőrzés érdekében a tömegsportra, a fiatalok
egészséges életmódra nevelésére, a feltételek megteremtésére.
Véleményezi az önkormányzat testvérvárosi és szövetségi kapcsolataihoz kötődő
előterjesztéseket.
Javaslatot tesz a Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
teljesítmény értékelése és teljesítményfeladatai meghatározására.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
7/e. számú melléklete94
Köznevelési és Ifjúsági Bizottság
(1) A Köznevelési és Ifjúsági Bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és
intézményeinél:
a) Szakértők véleményének kikérése után jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott
óvoda intézmények foglalkoztatási és nevelési programját.
b) Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
c) Dönt az oktatási, nevelési intézmények tanórán kívüli tevékenységének pályázati úton
történő támogatásáról.
(2) A bizottság feladatkörébe tartoznak
a) az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok,
b) nevelési és oktatási intézmények működése, ifjúsággal kapcsolatos feladatok
c) az ifjúság egészséges életmódjának kialakításával kapcsolatos feladatok,
d) az önkormányzati ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos feladatok,
e) a közterületi parkok, játszóterek fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok.
(3) A bizottság különösen:
a) Rendszeres kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó önkormányzati, illetve állami
fenntartású intézmények vezetőivel.
b) Javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények létesítésére, megszüntetésére,
átszervezésére, gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének
megállapítására.
c) Javaslatot tesz az óvodába történő jelentkezés módjára, időpontjára, túljelentkezés
esetén bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
d) Figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó önkormányzati fenntartású intézmények
gazdálkodását, működését, arról bármikor tájékoztatást kérhet.
e) Véleményezi az óvodanevelési, intézményfoglalkozási, illetve pedagógiai programját.
f) Véleményezi a feladatkörébe tartozó önkormányzati fenntartású intézmények szervezeti
és működési szabályzatát.
g) Tájékozódik a pedagógiai – szakmai munka eredményességéről.
h) Évente egy alkalommal napirendre tűzi az egyes - a feladatkörébe tartozó - intézmények
tevékenységének átfogó megismerését.
i) Javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére, véleményezi a pályázatot.
j) Véleményezi a feladatkörébe tartozó intézmények költségvetésének kialakítását, és
figyelemmel kíséri ezen intézmények gazdálkodását, működését.
k) Véleményezi – a feladatkörébe tartozó körben – a költségvetés előirányzatait, részt vesz
annak kialakításában.
94
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l) Figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés – feladatkörébe tartozó részének –
végrehajtását.
m) Együttműködik az ifjúság érdekeit érintő témákban más bizottságokkal.
n) Kiemelt figyelmet fordít – az egészségmegőrzés érdekében a tömegsportra, a fiatalok
egészséges életmódra nevelésére, a feltételek megteremtésére.
o) Javaslatot tesz a Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
teljesítmény értékelése és teljesítményfeladatai meghatározására.
p) Véleményezi és javaslatot tesz a könyvtári és az iskolai nevelés körében, hatáskörébe
tartozó feladatok megvalósítására.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
8/a. számú melléklete95
8/b. számú melléklete96
8/c. számú melléklete97
9/a. számú melléklete98
9/b. számú melléklete99
9/c. számú melléklete100
10/a. számú melléklete101
10/b. számú melléklete102
10/c. számú melléklete103

Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
96
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
97
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
98
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
99
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
100
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
101
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
102
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
103
Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos:
2019. október 28. nap 17 óra 35 perctől.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
11/a. számú melléklete

A polgármester központi jogszabályban meghatározott feladat- és
hatáskörei
A polgármester önkormányzat működésével kapcsolatos feladat és hatáskörei az Mötv-ben
rögzítetteken túl:
1./ Eseti és rendszeres kapcsolatot alakíthat ki a helyi önkormányzatok képviselő-testületeivel,
bizottságaival, jegyzőivel, a képviselő- testületek intézményeivel, társulásaival.
2./ Tanácskozásokat, rendezvényeket szervez a lakosság önszerveződő közösségeivel, a
társadalmi és érdekképviseleti szervekkel való hatékonyabb és szélesebb körű együttműködés
érdekében.
3./ A jegyzővel együtt aláírja a társulási megállapodást, ha államigazgatási feladat- és hatáskört
érint.
4./ Legalább évente egyszer beszámol a Képviselő-testületnek a társulás pénzügyi helyzetéről
és a társulási cél megvalósulásáról.
5./ Belügyi ágazat:
a./ Választási bizottság tagjait leesketteti.
b./ A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést, annak benyújtását követő
legközelebbi képviselő-testületi ülésen bejelenti.
c./ A népszavazási kezdeményezést elutasítja, ha a népszavazás elrendelésére irányuló
állampolgári kezdeményezést késve nyújtják be, vagy az aláírások ellenőrzésének
eredményeként a helyi, vagy területi választási bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes
aláírások száma nem éri el az önkormányzati rendeletben meghatározott számot.
d./ Illetékességi területén irányítja és szervezi a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtását.
e./ A honosítási okirat megérkezését követő 15 napon belül értesíti a kérelmezőt az
állampolgársági eskü, vagy fogadalom letételének időpontjáról.
f./ Kiveszi az állampolgári esküt, vagy fogadalmat.
6./ Építésügyi és területfejlesztési ágazat:
a./ Felkéri az önkormányzati tervtanács tagjait, ellátja jogszabályban meghatározott feladatait.
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b./ Szavazati joggal részt vesz a Monori Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulási Tanács
munkájában.
c./ A Monori TÖKT-ben végzett munkáról évente egyszer köteles beszámolni.
d./ Szavazati joggal részt vesz a Főépítési Társulás és Tervtanács munkájában.
7./ Honvédelmi ágazat:
a./ A helyi védelmi ágazat elnöke. Részt vesz a helyi védelmi bizottság feladatkörét érintő
döntésekben.
b./ Közreműködik a honvédelmi körzetben működő szervek honvédelmi feladatainak
irányításában.
c./ Ellátja a 2011. évi CXIII. törvényben foglalt feladat- és hatásköreit.
d./ Szélsőséges időjárási viszonyok között – annak időtartamára- elrendelheti a zászló
bevonását, illetőleg a lobogó levonását, ideértve az európai zászlót és lobogót is.
8./ Igazságügyi ágazat:
a./ Aláírja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében.
b./ A perben meghatalmazottként eljárhat az önkormányzatot és azok szerveit érintő perekben.
9./ Környezetvédelmi, közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazat:
a./ A külön jogszabályban meghatározott szmoghelyzet bekövetkezése esetén a lakosság
tájékoztatás a meglévő és várható túllépés helyéről és mértékéről és időtartamáról, a lehetséges
egészségügyi hatásokról és javasolt teendőkről, valamint a jövőbeli túllépés megelőzése
érdekében szükséges feladatokról.
b./ Elrendeli az árvíz és belvíz védekezéssel, valamint a helyi vízkárelhárítással kapcsolatos
kiürítést, visszatelepítést, kárelhárítást.
c./ Ellátja az árvíz és belvízvédekezéssel, valamint a helyi vízkárelhárítás államigazgatási
feladat és hatáskörét.
d./ Haladéktalanul tájékoztatja a védelmi bizottság titkárát, a területileg illetékes vízügyi
igazgatóság ügyeletét és a lakosságot a védekezési készültségi fokozatok elrendeléséről,
módosításáról és megszüntetéséről.
e./ Gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, valamint a mentés érdekében szükséges egyéb
intézkedések megtételéről.
f./ Elrendeli a vízfogyasztás korlátozását.
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10./ Munkaügyi ágazat:
a./ Gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és az aljegyző tekintetében.
b./ Gyakorolja egyetértési jogát a jegyző által előkészített, a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselője, alkalmazottja kinevezése, bérezése, vezetői kinevezése, felmentése és
jutalmazása esetén.
c./ Elismerésben részesítheti a köztisztviselőt egy adott közszolgálati feladat teljesítéséért.
d./ Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén köteles megindítani a fegyelmi
eljárást.
e./ Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzattal közalkalmazotti
jogviszonyban állók esetében.
f./ Jutalomban részesítheti a kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző közalkalmazottakat.
g./ Köteles együttműködni a szakszervezetekkel.
h./ Köteles írásban felszólítani a költségvetési szerv vezetőit az összeférhetetlenség
megszüntetésére.
11./ Pénzügyi ágazat:
a./ Indokolt esetben a képviselő-testület soron következő ülésére beterjeszti a belső ellenőrzést
végző személynek, vagy szervezetnek a jegyző és a polgármester számára megfogalmazott
megállapításokat és ajánlásokat.
b./ A tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé
terjeszti a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést.
c./ A képviselő-testület elé terjeszti a gazdasági programtervezetet, a költségvetési rendeletet,
illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét, továbbá az éves zárszámadást.
d./ Gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról.
e./ Veszélyhelyzetben annak elhárítása, illetve következményeinek felszámolása érdekében
utólagos elszámolás mellett a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti
intézkedéseket hozhat: előirányzatok között átcsoportosíthat, egyes teljesítések kifizetését
felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesítheti.
f./ Pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha az önkormányzat
költségvetésének teljesítése ezt indokolja.
g./ Meghatározza a kiadások, bevételek teljesítésének, ellenőrzésének rendjét, felhatalmazást
ad utalványozásra.
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h./ Közzéteszi a tárgyévet követő június 30-ig a képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített
beszámolót és ezzel egyidejűleg megküldi az Állami Számvevőszéknek.
i./ Ellátja az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírt feladatait.
j./ Fizetésképtelenség esetén határozathozatalt kezdeményez a képviselő-testületnél a fizetési
kötelezettségeket illetően.
k./ A képviselő-testület felhatalmazása alapján adósságrendezési eljárást kezdeményez. Ennek
keretében ellátja a jogszabályban előírt feladatait.
12./ Szociális és gyámügyi ágazat:
a./ Gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem
lehető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles arról nem
gondoskodik.
b./104 Ellátja a segélyezéssel kapcsolatos feladatokat.

Beiktatta a 9/2019. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. december
21.
104

74

Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
11/b. számú melléklete

A Képviselő- testület által a polgármesterre átruházott feladat –és
hatáskörök
1./105 Szociális ágazatban:
a./ A köztemetéssel kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárás lefolytatása során:
gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ehhez kapcsolódóan
intézkedik a köztemetés költségeinek hozzátartozó általi megtérítése iránt, dönt különös
méltánylást érdemlő körülmények esetén a megtérítési költségek alól részben vagy egészben
történő mentesítésről, továbbá gondoskodik a haláleset helye szerint illetékes önkormányzat
felé a köztemetés költségeinek megtérítése iránt.
b.) A települési támogatással kapcsolatos hatósági eljárás során:
dönt az arra rászorulók település támogatási, rendkívüli települési támogatási kérelmének
megállapításáról, elutasításáról, megszüntetéséről, valamint a jogalap nélkül felvett támogatás
visszafizetéséről, továbbá visszaköveteli a kifizetett rendkívüli települési támogatás
megtérítését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől.
c) Részt vesz és képviseli az önkormányzatot szociális és gyámügyi tárgyú szakmaközi
megbeszéléseken.
2./ Közoktatás területén:
a./ Óvodai felvételt elbíráló bizottságot szervez, ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja
a felvehető gyermekek létszámát.
b./ Beszerzi a közoktatási szakértő véleményét minden olyan esetben, melyet a közoktatási
törvény előír.
c./ Beszerzi a művészeti alkotás közterületen való elhelyezéséről szóló döntéshez a szükséges
szakértői véleményt.
d./ Évközi, év végi költségvetési beszámolót és jelentést készít.
e./ Az államháztartási mérlegrendszerre és a költségvetési szervek számvitelére vonatkozó
előírások figyelembe vételével kialakítja a pénzügyi és számviteli rendet.
f./ A fenntartó nevében aláír az intézmények által benyújtandó olyan pályázatokat, amelyben a
megjelölt saját erő az intézmény költségvetéséből biztosítható (többletforrást nem igényel).
3./ Egyéb területen:
g./ A Képviselő-testület által kezelt közutak tekintetében gondoskodik arról, hogy a közút a
biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.
h./ Ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket szabályzat, helyi rendelet, vagy képviselőtestület esetenként a hatáskörébe utal.

Módosította a 9/2019. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.
december 21.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
12. számú melléklete

A polgármester alpolgármesterre átruházott feladat –és hatáskörei
A jelen önkormányzati ciklusban nincs az alpolgármesterre átruházott feladat- és hatáskör.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
13. számú melléklete 106
Pilis Város Önkormányzat kormányzati funkciói
Pilis Város Önkormányzat
KOD
ALAPTEVÉKENYSÉG
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
031030 Közterület rendjének fenntartása
041120 Földügy igazgatása
041140 Területfejlesztés igazgatása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
042220 Erdőgazdálkodás
044310 Építésügy igazgatása
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és
fenntartása
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
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Módosította a 39/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. december 18. napjától.
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072420
072450
074031
074032
076010
081041
082092
082093
091220
092120
096015
096025
104030
104031
104037
104042
106020
032060
042180
045120
045161
046010
042120
051050
052080
062010
072311
074040
082091
083030
084020
102031
107060
101150

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Egészségügy igazgatása
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Állat-egészségügy
Út, autópálya építése
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
Mezőgazdasági támogatások
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Településfejlesztés igazgatása
Fogorvosi alapellátás
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Egyéb kiadói tevékenység
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
Idősek nappali ellátása
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) sz. önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
14. számú melléklete107
Pilis Város Önkormányzata által kötelezően ellátott feladatok, tevékenységek köre
Egészségügyi ágazat
Felnőtt háziorvosi ellátás (egészségügyi szolgáltatók, feladatellátó orvosok)
Gyermek háziorvosi ellátás (egészségügyi szolgáltatók, feladatellátó orvosok)
Fogászati alapellátás (egészségügyi szolgáltatók, feladatellátó orvosok)
Területi védőnői ellátás (önkormányzat)
Iskola védőnői ellátás (önkormányzat)
Összevont központi orvosi ügyeleti ellátás (egészségügyi szolgáltató)
Állategészségügy
Állatorvosi feladatok (egészségügyi szolgáltatók, feladatellátó orvosok)
Szociális ellátás
Települési támogatás nyújtásával kapcsolatos feladatok (önkormányzat, az önkormányzat
100 % -os tulajdonában lévő Városüzemeltető Kft.)
Köztemetéssel kapcsolatos feladatok (önkormányzat)
Nappali hajléktalan ellátás (Magyar Vöröskereszt útján)
Étkeztetés (Evangélikus Egyház útján)
Házi segítségnyújtás (Evangélikus Egyház útján)
Idősek nappali ellátása (Evangélikus Egyház útján)
Családsegítés (Monori TÖKT útján)
Szociális kerekasztal működtetése (önkormányzat)
Szociális alapnyilvántartások vezetése (önkormányzat)
Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában (önkormányzat, az önkormányzat 100 % -os
tulajdonában lévő Városüzemeltető Kft.)
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
Gyermekjóléti szolgálat (Monori TÖKT útján)
Bölcsődei ellátás (Evangélikus Egyház útján)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos feladatok (önkormányzat)
Hátrányos/Halmozottan hátrányos helyzettel kapcsolatos feladatok (önkormányzat)
Hátrányos/Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkezésével kapcsolatos
feladatok (önkormányzat)
Nyári felügyelettel kapcsolatos feladatok (önkormányzat)
Közművelődési, kulturális feladatok
Beiktatta a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17. napjától,
de rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
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Könyvtári szolgáltatás, közművelődési feladatok ellátása (Kármán József Városi Könyvtár
és Közösségi Ház intézmény)
Közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti, sport tevékenység
támogatása (önkormányzat, az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Csernai Pál
Közösségi Központ Nonprofit Kft., PLK)
Egészséges életmód közösségi feltételeinek előteremtése (önkormányzat)
Környezetvédelmi feladatok
Környezeti állapot figyelemmel kísérése, adatnyilvántartás és szolgáltatás teljesítése
(önkormányzat)
Környezetvédelmi program kidolgozása, jóváhagyása, Környezetvédelmi Alap létrehozása
(önkormányzat)
Stratégiai zajtérkép és intézkedési terv létrehozása (önkormányzat, polgármesteri hivatal)
Kommunális feladatok
Helyi közutak, közterületek fenntartása, köztisztaság, településtisztaság biztosítása
(Városüzemeltető Kft.)
Települési szilárd hulladék kezelése (DTKH Kft.)
Települési folyékony hulladék kezelése (DAKÖV Kft.)
Közterületen elhagyott állati hulladék elszállítása (önkormányzat szerződéssel)
Köztemető fenntartása (Evangélikus Egyház útján)
Egészséges ivóvíz biztosítása ((DAKÖV Kft.)
Út rekonstrukció (önkormányzat, Városüzemeltető Kft.)
Közhasználatú zöldterületek fenntartása és üzemeltetése (Városüzemeltető Kft.)
Településfejlesztési és településrendezési feladatok
Helyi építészeti örökség értékeinek védelme (önkormányzat, Monori TÖKT)
Településfejlesztés, településrendezés (önkormányzat, Monori TÖKT)
Közvilágítás (önkormányzat)
Közreműködés a helyi energiaszolgáltatás ellátásában (önkormányzat)
Közbiztonsággal összefüggő feladatok
Közbiztonsági koncepció (önkormányzat)
Oktatással és neveléssel összefüggő feladatok
Óvodai nevelés (Pilisi Játékország Óvoda intézmény)
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ha ezen gyermekek a többi gyermekkel
együtt nevelhetők (Pilisi Játékország Óvoda intézmény)
Óvodában logopédiai szolgáltatás (Pilisi Játékország Óvoda intézmény)
Diáksport (Gubányi Károly Általános Iskola intézmény, PLK)
Könyvtári szolgáltatás (Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház intézmény)
Intézményi étkeztetés (önkormányzat, Városüzemeltető Kft.)
Katasztrófavédelmi feladatok
Vízkárelhárítás, szivattyúzás (önkormányzat, Városüzemeltető Kft.)
Mentésben való részvétel szükség szerint, fakivágás, munkagépek
(önkormányzat, polgármesteri hivatal, Városüzemeltető Kft.)
Egyéb feladatok
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biztosítása

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése, helyi nemzetiségi önkormányzatok
munkájának segítése (önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, polgármesteri hivatal)
Vagyongazdálkodás, vagyonkataszteri nyilvántartás (önkormányzat, polgármesteri hivatal)
Katasztrófavédelmi feladatok (önkormányzat, polgármesteri hivatal)
Ingatlan gazdálkodás, önkormányzati tulajdonban lévő lakások, bérlemények és helyiségek
használata (önkormányzat, intézmények, Városüzemeltető Kft.)
Közfoglalkoztatás (önkormányzat, Városüzemeltető Kft.)
Belvízvédelem (önkormányzat, Városüzemeltető Kft.)
Vásárok, piacok fenntartása (önkormányzat, Városüzemeltető Kft.)
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Feladat megnevezése

Mötv. 13. § (1) bekezdés 1.
településfejlesztés,
településrendezés;
az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv., a környezet
védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv. és önkormányzati
rendelet

A településfejlesztés, a
településrendezés, az
épített és természeti
környezet védelme

1. A településfejlesztés, a településrendezés, az épített
környezet védelme
2. természeti környezet védelme
3. helyi építészeti örökség védelme
4. települési értéktár
5. településkép védelme

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2.
településüzemeltetés
(köztemetők kialakítása és
fenntartása, a közvilágításról
való gondoskodás,
kéményseprő-ipari szolgáltatás
biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és
fenntartása, közparkok és egyéb
közterületek kialakítása és
fenntartása, gépjárművek
parkolásának biztosítása);

Településüzemeltetési
feladatok ellátása
szerződés alapján.

1. Köztisztasági feladatok ellátása:
a) Járdák, utak tisztaságának fenntartása (seprés,
gereblyézés, kézi és gépi úttisztítás)
2. Zöldterület fenntartási munkák ellátása:
a) Gyepfelület ápolása, gondozása (fűnyírás-kaszálás,
locsolás, tápanyagpótlás, levegőztetés, gyepszél vágás,
pótlás)
b) Egyéb növények ápolása, gondozása (Cserjék,
sövények, fák, örökzöldek, virágok. Ásás, kapálás,
növényvédelem, öntözés, metszés, nyírás, fatányérozás,
karózás, takarás, gyomlálás, lombgyűjtés)
c) Nádvágás
d) Parkberendezési tárgyak üzemeltetése, karbantartása
3. Hó és síkosság mentesítési feladatok ellátása
a) Téli útüzemeltetési szabályzat alapján szükség szerint,
a síkosság mentesítő anyagok beszerzését ide nem értve.
4. Útfenntartással, útkarbantartással kapcsolatos
feladatok.
5. Közvilágítás biztosítása
6. Közreműködés a helyi energiaszolgáltatás ellátásában
7. Közterületen elhagyott állati hulladék elszállítása

Önkormányzat, az
Önkormányzat 100 %-os
tulajdonában lévő
Városüzemeltető Kft.

Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. a
közterületek, valamint az
önkormányzat tulajdonában álló
közintézmény elnevezése;

Közterületek, valamint
az önkormányzat
tulajdonában álló
közintézmény
elnevezése
Háziorvosi, védőnői,
orvosi ügyeleti,

önkormányzati határozat meghozatala, végrehajtás

Intézményfenntartói/támogatói
megállapodás szerint az éves
költségvetési rendeletben
meghatározott előirányzatok
erejéig, a feladatellátásban részt
vevő társaság tárgyévet megelőző
év november 30. napjáig
összeállított, önköltségszámítással
alátámasztott üzleti terve alapján.
Az intézményfinanszírozást
havonta átutalással kapja a
feladatot ellátó Társaság.
Az intézményfinanszírozásról
negyedévente, majd tárgyévet
követő év január 31. napjáig
számla szinten elszámol a
Társaság az Önkormányzat
egyedi határozatában
megállapított elszámolási
rendszer szerint.
Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete
Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Önkormányzat,
Hivatal

Polgármesteri

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési

Önkormányzat,
orvosok,

feladatellátó
egészségügyi

Mötv. 13. § (1) bekezdés 4.
egészségügyi alapellátás, az

Feladat leírása

1. felnőtt háziorvosi ellátás
2. gyermek háziorvosi ellátás
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Finanszírozás módja

Feladatellátásban részt vevő
szervezet
Kistérségi
Társulás,
Polgármesteri Hivatal

Jogszabályi hely megjelölése

egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások;

állatorvosi ellátás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 5.
környezet-egészségügy
(köztisztaság, települési
környezet tisztaságának
biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
Mötv. 13. § (1) bekezdés 6.
óvodai ellátás;

Köztisztasági feladatok

Mötv. 13. § (1) bekezdés 7.
kulturális szolgáltatás,
különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a
kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása;

Kulturális,
közművelődési
feladatok

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8.
gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások; 1997. évi XXXI. tv.,
önkormányzati rendelet

Gyermekjóléti feladatok

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8a.
szociális szolgáltatások és
ellátások, amelyek keretében
települési támogatás állapítható
meg;

Szociális feladatok

Óvodai ellátás

3. fogászati alapellátás
4. területi védőnői ellátás
5. iskolai védőnői ellátás
6. összevont központi orvosi ügyeleti ellátás
7. állatorvosi ellátás
1. környezeti
állapot
figyelemmel
kísérése,
adatnyilvántartás és szolgáltatás teljesítése
2. környezetvédelmi program kidolgozása, jóváhagyása,
Környezetvédelmi Alap létrehozása
3. stratégiai zajtérkép és intézkedési terv létrehozása

rendelete

szolgáltatók
feladatellátási
szerződés keretében

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Az Önkormányzat 100 %-os
tulajdonában lévő
Városüzemeltető Kft.

1. óvodai nevelés
2. sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ha
ezen gyermekek a többi gyermekkel együtt nevelhetők
3. óvodában logopédiai szolgáltatás
1. könyvtári szolgáltatás
2. közművelődési feladatok ellátása
3. közösségi tér biztosítása,
4. közművelődési, tudományos, művészeti, sport
tevékenység támogatása
5. rendezvényszervezés, lebonyolítás
6. városi és állami ünnepségek szervezése

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Pilisi Játékország Óvoda
intézmény

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

1. gyermekjóléti szolgálat
2. bölcsődei ellátás
3. rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezménnyel
kapcsolatos feladatok
4. hátrányos/Halmozottan
hátrányos
helyzettel
kapcsolatos feladatok
5. hátrányos/Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
szünidei étkezésével kapcsolatos feladatok
6. nyári felügyelettel kapcsolatos feladatok
7. intézményi étkeztetés
1. települési támogatás nyújtásával kapcsolatos feladatok
2. köztemetéssel kapcsolatos feladatok
3. nappali hajléktalan ellátás
4. étkeztetés
5. házi segítségnyújtás
6. idősek nappali ellátása
7. családsegítés
8. szociális kerekasztal működtetése

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Önkormányzat, az
Önkormányzat 100 %-os
tulajdonában lévő
Városüzemeltető Kft., az
Önkormányzat 100 %-os
tulajdonában lévő Csernai Pál
Közösségi Központ Nonprofit
Kft., Kármán József Városi
Könyvtár és Közösségi Ház
intézmény
Önkormányzat, Evangélikus
Egyház, Monori TÖKT, , az
Önkormányzat 100 %-os
tulajdonában lévő
Városüzemeltető Kft.
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Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Önkormányzat, az
Önkormányzat 100 %-os
tulajdonában lévő
Városüzemeltető Kft., Magyar
Vöröskereszt, Evangélikus
Egyház, Monori TÖKT

Mötv. 13. § (1) bekezdés 9.
lakás- és helyiséggazdálkodás;
A lakások és helyiségek
bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. tv. és
önkormányzati rendelet
Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. a
területén hajléktalanná vált
személyek ellátásának és
rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása;
Mötv. 13. § (1) bekezdés 11.
helyi környezet- és
természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
önkormányzati rendelet
Mötv. 13. § (1) bekezdés 12.
honvédelem, polgári védelem,
katasztrófavédelem, helyi
közfoglalkoztatás;

Vagyongazdálkodás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 13.
helyi adóval,
gazdaságszervezéssel és a
turizmussal kapcsolatos
feladatok;
Mötv. 13. § (1) bekezdés 14. a
kistermelők, őstermelők
számára - jogszabályban
meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek
biztosítása, ideértve a hétvégi
árusítás lehetőségét is;
Mötv. 13. § (1) bekezdés 15.
sport, ifjúsági ügyek;

Gazdaságszervezés

Mötv. 13. § (1) bekezdés 16.

Nemzetiségi jogok

9. szociális alapnyilvántartások vezetése
10. közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
1. ingatlan gazdálkodás
2. önkormányzati tulajdonban lévő lakások, bérlemények
és helyiségek használata, bérbeadása
3. épületek üzemeltetése

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Önkormányzat, Polgármesteri
Hivatal. az Önkormányzat
100 %-os tulajdonában lévő
Városüzemeltető Kft.,
Intézmények

Hajléktalan ellátás

1. hajléktalanná vált személyek ellátásának és
rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Önkormányzat, Kistérségi
Társulás keretében a Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat

Környezetvédelem,
természetvédelem

1. helyi környezetvédelmi rendelkezések
2. helyi természetvédelmi rendelkezések
3. vízkárelhárítás, szivattyúzás
4. vízkárelhárítási terv
5. belvízvédelem
1. mentésben való részvétel szükség szerint, fakivágás,
munkagépek biztosítása
2. katasztrófavédelmi terv
3. katasztrófavédelmi és polgárvédelmi feladatok
4. közfoglalkoztatás
1. helyi adóval kapcsolatos feladatok
2. gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok
3. turizmussal kapcsolatos feladatok

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Önkormányzat, Polgármesteri
Hivatal, Az Önkormányzat
100 %-os tulajdonában lévő
Városüzemeltető Kft.

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Önkormányzat, Polgármesteri
Hivatal, Az Önkormányzat
100 %-os tulajdonában lévő
Városüzemeltető Kft.

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Önkormányzat,
Hivatal

Piac fenntartása

1. piac üzemeltetése, piacfelügyelő biztosítása

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Az Önkormányzat 100 %-os
tulajdonában lévő
Városüzemeltető Kft.

Diáksport

1. diáksport
2. tömegsport
3. versenysport
4. szabadidős elfoglaltságok
1. nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Önkormányzat, Pilisi Labdarugó
Klub, Gubányi Károly Általános
Iskola intézmény

Költségvetési törvény,

Önkormányzat, nemzetiségi

Katasztrófavédelmi
feladatok
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Polgármesteri

nemzetiségi ügyek;

biztosítása

2. helyi nemzetiségi
segítése

Mötv. 13. § (1) bekezdés 17.
közreműködés a település
közbiztonságának
biztosításában;
Mötv. 13. § (1) bekezdés 18.
helyi közösségi közlekedés
biztosítása;
Mötv. 13. § (1) bekezdés 19.
hulladékgazdálkodás;
önkormányzati rendelet

Közbiztonsági feladatok

1. közbiztonsági koncepció
2. térfigyelő kamerarendszer működtetése, üzemeltetése

Mötv. 13. § (1) bekezdés 20.
távhőszolgáltatás;
Mötv. 13. § (1) bekezdés 21.
víziközmű-szolgáltatás,
amennyiben a víziközműszolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi
önkormányzat ellátásért
felelősnek minősül,
önkormányzati rendelet
1999. évi XLIII. törvény

önkormányzatok

munkájának

önkormányzat költségvetési
rendelete
Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

önkormányzat közigazgatási
szerződés – együttműködési
megállapodás alapján
Önkormányzat, Pest Megyei
Rendőrkapitánysággal kötött
megállapodás, közterületfelügyelet

nincs
Hulladékgazdálkodás

1. települési szilárd hulladék elszállítás
2. szelektív hulladékgyűjtés

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Szerződéssel a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

nincs
Víziközmű-szolgáltatás

1. ivóvíz ellátás
2. közcsatorna hálózat üzemeltetése
3. szippantott szennyvíz elszállítása és ártalmatlanítása
4. szennyvíztelep üzemeltetése
5. vízműtelep üzemeltetése

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete

Szerződéssel a Dabas
Környéke Vízügyi Kft.

Köztemető fenntartása

1. köztemető fenntartás
2. kegyeleti szolgáltatás

Költségvetési törvény,
önkormányzat költségvetési
rendelete, önkormányzati rendelet

Evangélikus Egyház
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és

Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) sz. önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
15. számú melléklete108
Pilis Város Önkormányzata által önként vállat feladatok, tevékenységek köre
Egészségügyi ágazat
Vérvételi lehetőség
Fizikoterápiás szakrendelés
Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés
Fül-Orr-Gége szakrendelés
Ortopédiai szakrendelés
Szociális ellátás
Utcai szociális munka (ceglédi vöröskereszttel kötött ellátási szerződés útján)
Települési támogatás nyújtásával kapcsolatos feladatok (önkormányzat)
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
Gyermekétkeztetési támogatás
Ösztöndíj támogatás (Bursa Hungarica)
Közművelődési, kulturális feladatok
A lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének segítése, támogatása, együttműködés
(Önkormányzat, Kulturális Alap)
Környezetvédelmi feladatok
Klímabarát Települések Szövetségének Alapító tagja
Gerje patak és forrásvidéke helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása
Szelektív hulladékgyűjtés
Kommunális feladatok
Szervezett veszélyes hulladékgyűjtés
Közterület- felügyelet működtetése
Településfejlesztési és településrendezési feladatok
Tervtanács működtetése
Oktatással és neveléssel összefüggő feladatok
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
Egyéb feladatok
Beiktatta a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17. napjától,
de rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
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Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok
Önkormányzati elismerések, kitüntetések alapítása
Helyi újság kiadása
Mezei Őrszolgálat működtetése
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Jogszabályi hely megjelölése

önkormányzat költségvetése

1.

felsőfokú oktatában résztvevők pénzbeli
juttatása (Bursa)
utazási támogatás

Feladatellátásban részt vevő
szervezet
Önkormányzat, az Önkormányzat
100 %-os tulajdonában lévő
Városüzemeltető Kft.
Önkormányzat, az Önkormányzat
100 %-os tulajdonában lévő
Városüzemeltető Kft.
önkormányzat

önkormányzat költségvetése

önkormányzat

Kegyeleti támogatás

1.

kegyeleti támogatás

önkormányzat költségvetése

önkormányzat

Rendezvények, közösségi
programok szervezése
Testvérvárosi kapcsolatok
ápolása
Önkormányzati lap kiadása

1.

önkormányzat költségvetése

önkormányzat

1.

rendezvények, közösségi programok
szervezése
testvérvárosi kapcsolatok ápolása

önkormányzat költségvetése

önkormányzat

1.

önkormányzati lap kiadása

önkormányzat költségvetése

önkormányzat

Helyiségek, tárgyi eszközök
bérbeadása szabad kapacitás
függvényében
Sport- és civil szervezetek
működési támogatása

1.
2.

helyiségek bérbeadása
tárgyi eszközök bérbeadása szabad kapacitás
függvényében
sport- és civil szervezetek működési
támogatása

önkormányzat költségvetése

önkormányzat, intézmények

önkormányzat költségvetése

Rendőrség támogatása

1.

rendőrség támogatása

önkormányzat költségvetése

önkormányzat, támogatási
szerződéssel ill. együttműködési
megállapodással civil
szervezetek, egyesületek
önkormányzat

Polgárőrség támogatása

1.

polgárőrség támogatása

önkormányzat költségvetése

önkormányzat

Egyházak támogatása

1.

egyházak támogatása

önkormányzat költségvetése

önkormányzat

Helyi elismerő címek,
kitüntetések adományozása

1.
2.

helyi elismerő címek adományozása
kitüntetések adományozása

önkormányzat költségvetése

önkormányzat

Feladat megnevezése

Feladat leírása

Finanszírozás módja

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§
(1) 2. pont

Díszkivilágítás

1. díszkivilágítás kihelyezése, biztosítása

önkormányzat költségvetése

1993. évi III. törvény 26. § ,
önkormányzati rendelet

Tüzelő-támogatás

1. tüzelő-támogatás,
2. természetben nyújtott támogatás

önkormányzat költségvetése

1994. évi III. törvény 26. § ,
önkormányzati rendelet
1995. évi III. törvény 26. § ,
önkormányzati rendelet
1995. évi III. törvény 26. § ,
önkormányzati rendelet
önkormányzati rendelet

Felsőfokú oktatában résztvevők
pénzbeli juttatása (Bursa)
Utazási támogatás

1.

önkormányzati rendelet
önkormányzati költségvetési
rendelet
önkormányzati költségvetési
rendelet
önkormányzati költségvetési
rendelet
önkormányzati költségvetési
rendelet
önkormányzati költségvetési
rendelet
önkormányzati költségvetési
rendelet
önkormányzati rendelet

1.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) sz. önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
16. számú melléklete109
Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületével kötött
Közigazgatási szerződés - Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út
47-49., adószáma:15730655-2-13, törzskönyvi nyilvántartási száma: 730655, képviseli: Hajnal
Csilla polgármester) a továbbiakban: helyi önkormányzat,
másrészről
Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2721 Pilis,
Kossuth Lajos út 47., adószáma: 15590253-1-13, KSH statisztikai számjel:15590253-8411371-13, képviseli: Sedró János elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – mint
Szerződő felek között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Njt.) 80. § (2) bekezdése alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi
tartalommal:
Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat helyiség
használatával, az Njt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának
eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a
beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a
vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.);
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.);
- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet (Ávr.);
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.);
- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről.
1. Az együttműködési lehetőségek területei és formái
1.1. A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi
jogok érvényesülését, ellátja a település, a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári
Beiktatta a 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17. napjától,
de rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
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ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, közművelődéssel, tájékoztatással, a
nemzetiségi szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtójával, a szociális
alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat.
1.2. A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen szabályozza a helyi
önkormányzat képviselő-testülete feladatait a településen, megyében működő települési,
területi és országos nemzetiségi önkormányzattal.
1.3. A helyi önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembevétele mellett
a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az adott évi
költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – pénzügyi támogatást biztosít.
1.4. A helyi önkormányzat jegyzője önkormányzati megbízottat (a továbbiakban: megbízott)
jelöli ki a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra, melyről az elnököt
írásban értesíti. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti
kapcsolattartásra Tyukodi-Bihari Zsuzsanna Aljegyzőt (29/696-311, aljegyzo@pilis.hu) jelöli
ki.
A nemzetiségi önkormányzat részéről kapcsolattartásra jogosult személy: Sedró János elnök
1.5. A helyi önkormányzat az Önkormányzati Hivatal a jegyzői referensen keresztül segíti a
helyi nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és azok elkészítését.
1.6. Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a szlovák nemzetiségű gyerekek
továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók a helyi
önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján támogatásban részesülnek.
1.7. A helyi önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti
hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös
rendezvények szervezésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak értékeit.
1.8. A helyi önkormányzat támogatja a településen működő hagyományőrző együttesek,
klubok, civil szervezetek működését.
2. Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
2.1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján
havonta igény szerint, de legalább harminckét órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati
feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot a Polgármesteri/Önkormányzati Hivatal
épületében (pontos cím: 2721 Pilis, Kossuth L út 47. helyiség megjelölés: Pilis Város Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat Irodája). A helyiség használatához kapcsolódó tárgyi infrastruktúra
és rezsiköltséget a helyi önkormányzat viseli.
2.2. A helyi önkormányzat a Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, szakmai segítséget nyújt,
gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív feladatok ellátásában.
A Nej. tv. 80§ (1) bekezdés szerint:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint,
de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi,
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technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a
helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi
ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok
ellátása;
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi
nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével,
az elnökre és az elnökhelyettesre vonatkozó külön döntések figyelembe vételével.
Pilis Város Önkormányzata a 2021. évben biztosítja használati megállapodással/eszköz átadásátvételével az elnök részére a mobil telefonkészüléket.
Pilis Város Önkormányzata a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok által, közfeladata ellátásával
összefüggésben lebonyolított mobil telefonhasználattal összefüggő díjtömeget a szolgáltatóval
szemben részben viseli, részben megelőlegezi.
Pilisi Polgármesterei Hivatal a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok által, közfeladata
ellátásával összefüggésben lebonyolított: mobil telefonhasználattal összefüggő, a Szolgáltató
által tárgyévre, tárgyidőszakra meghatározott alapdíj tömeget havonta meghaladó különbözetet,
költséget – a felek (Pilis Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal – telefon készüléket
igénybe vevő) által megkötött három oldalú együttműködési megállapodás alapján – utólag,
havonta, a tárgyhónapot követő 2. hónap 15. napjáig kiszámlázza a helyi Nemzetiségi
Önkormányzat képviselői részére.
2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit, gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályait a jelen megállapodás 3. pontja tartalmazza. A Nemzetiségi
Önkormányzatra is vonatkoznak a Pilis Város Önkormányzata és a Pilisi Polgármesteri Hivatal
gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatai.
2.4. A jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja
a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
2.5. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi önkormányzat képviselő-testületi és bizottsági
ülésén tanácskozási joggal részt vesz. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joga
gyakorlása során javaslatot tehet a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó, a nemzetiségi
jogokat közvetlenül érintő ügy megtárgyalására. A nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult:
- felvilágosítást kérni a képviselő-testület szerveitől a nemzetiségi helyzetét érintő
önkormányzati hatáskörébe tartozó ügyekben;
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- feladat ellátásához szükséges tájékoztatást igényelni a képviselő-testület szerveitől;
- kezdeményezni, hogy a képviselő-testület saját hatáskörben tegye meg a szükséges
intézkedéseket, hatáskör hiányában kezdeményezze hatáskörrel rendelkező szerve
intézkedését a nemzetiséget e minőségében érintő ügyekben.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
3.1. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényből
adódó részletes információk rendelkezésre állást követően - közli a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnökével.
3.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére,
tartlmára az Áht. 23.§-ban és az Ávr 24. és 27-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
3.3. A helyi önkormányzati hivatal által elkészített költségvetési előterjesztést és a határozat
tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé.
3.4. A helyi önkormányzat jegyzője által előkészített költségvetési határozat-tervezetet az
elnök február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári
év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő
negyvenötödik napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.
3.5. Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat jóváhagyott elemi
költségvetéséről a határozat – tervezetet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét
követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a
továbbiakban: Igazgatóság).
3.6. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást
követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a Gazdálkodási Iroda vezető a
felelős.
4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
4.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatóak.
4.2. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetésről szóló határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete dönt.
4.3. A helyi nemzetiség önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozattervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások
felhasználásról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési szervei által javasolt előirányzat- átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat
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módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a helyi
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.
4.4. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerve bevételei és kiadásai előirányzatai saját
hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. Az
elnök a költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat- módosításról,
átcsoportosításról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
4.5. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével –
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon
– meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési határozat módosítását.
4.6. A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól az
önkormányzati hivatal Gazdálkodási Iroda számviteli ügyintéző I. az Áhsz. 14. melléklete
szerinti, naprakész nyilvántartást vezet.
5. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
5.1. Az elnök a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet, melynek előkészítése a jegyző
feladata.
A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő
előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
5.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a zárszámadási határozat
tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi
önkormányzat testülete elé. A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát az
elnök a helyi önkormányzat zárszámadási rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a
polgármester részére.
5.3. A jegyző által elkészített zárszámadási határozat – tervezetet az elnök a költségvetési évet
követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete
elé.
5.4. A helyi önkormányzat hivatala az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerint ellátja a helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső
szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
5.5. A nemzetiségi önkormányzat a felülvizsgálat elemi költségvetési beszámolóit a
jogszabályban rögzített határidők lejártát követő 10 naptári napon belül a Hivatal Gazdálkodási
Irodája benyújtja a Kincstár területileg illetékes szervéhez.
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6. A költségvetési gazdálkodás rendje
A Hivatal Gazdálkodási Irodája ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket,
a gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzatokban a helyi nemzetiségi önkormányzatra
vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
Az Ávr.-ben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és a statisztikai adatokkal való tartalmi egyezőségért a helyi
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az elnök felelős.
A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és
ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a
meghatározását a hatályos gazdálkodási szabályzat tartalmazza.
6.1. Kötelezettségvállalás rendje
7.1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Az Ávr. 52. § (7a) bekezdésében foglaltak alapján, ha a nemzetiségi önkormányzatnál nincs a
fentiek alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy a kötelezettségvállalásra jogosult
személy feladata ellátásában akadályoztatva van, a képviselő-testület egyedi határozatában, az
Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt
jelölhet ki a nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó
kötelezettségvállalás gyakorlására. A képviselő-testület vagy a közgyűlés általi kijelölés
megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult
személy akadályoztatása megszűnik.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Az Áht. 1. § 15) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a kiadási
előirányzatok, és - ha jogszabály azt lehetővé teszi - a 49. § szerinti lebonyolító szerv
számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott
összeg terhére fizetési kötelezettség vállalásáról szóló - így különösen a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás
biztosítására irányuló - szabályszerűen megtett jognyilatkozat.
6.1.2. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.
A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására vonatkozó szabályokat
a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 14. számú melléklete rögzíti.
6.1.3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Iroda számviteli ügyintéző II vezeti. A
kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni
a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes
egészében lekötésre került.
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6.2. Pénzügyi Ellenjegyzés
6.2.1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi önkormányzat hivatala
Gazdálkodási Iroda vezetője által írásban kijelölt, a helyi önkormányzat hivatala
állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult (a kijelöléseket Polgármesteri Hivatal
mindenkor hatályos gazdálkodási szabályzata tartalmazza). A kötelezettségvállalás
pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyiszámviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyiszámviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
6.2.2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult
személy aláírásával kell elvégezni.
6.2.3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az
Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi fedezet vizsgálata során arról kell meggyőződnie,
hogy a tervezett kifizetési időpontokban megfelelő mennyiségű pénzeszköz (likvid fedezet) áll
rendelkezésére. A Kormány egyedi határozatán alapuló, több év előirányzatait terhelő
kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi fedezetet külön vizsgálat nélkül biztosítottnak kell
tekinteni, ha a 46. § (2) bekezdés b) pontja, valamint (3) és (4) bekezdése szerinti feltételek
teljesülnek. Az Áht. 32. §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és az
Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi ellenjegyzés során
kizárólag arról kell meggyőződni, hogy
a) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
b) a több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás esetén a költségvetési évet követő
éveket terhelő összegekre a 46. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 46. § (3) és (4) bekezdése
szerinti feltételek teljesülnek, valamint
c) az Áht. 32. § d) pontja szerinti esetben a kötelezettségvállalás megfelel a Kormány
egyedi határozatában foglaltaknak.
6.2.4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.
6.2.5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre,
az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint eljárni.
6.3. Érvényesítés
6.3.1. Az érvényesítést az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, vagy az által írásban
megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője végzi.
6.3.2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
- az összegszerűséget,
- a fedezet meglétét és azt, hogy
- a megelőző ügymenetben az Áht.; az Ávr. és az Áhsz., továbbá e megállapodás
előírásait betartották-e.
6.3.3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés
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nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási
szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
6.3.4. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell
− a megállapított összeget,
− az érvényesítés dátumát és
− az érvényesítő aláírását.
6.3.5.Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.
6.4. A teljesítés igazolása
6.4.1. Az Ávr. 57. § (4) bekezdése alapján a teljesítésigazolásra jogosult személyeket – az adott
kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz
kapcsolódóan – a kötelezettségvállaló, azaz az elnök írásban jelöli ki.
6.4.2.A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
6.4.3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell
− a kiadások teljesítésének jogosságát,
− a kiadások összegszerűségét,
− ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak
teljesítését.
6.4.4. A teljesítésigazolás
- a számlán „A ……. sz. szerződés/ megrendelés / határozat alapján a kifizetés
jogosságát és összegszerűségét az Önkormányzat/Intézmény részére igazolom.”
szöveg rávezetésével, a teljesítés igazolásának dátumával, és
- a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik.
6.5. Utalványozás
6.5.1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének
vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az
általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az
érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. Készpénz a
házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés
teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a
pénzfelvételt legalább egy nappal megelőzően a helyi önkormányzat hivatala pénztári
feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi.
6.5.2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra
rávezetett, más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet. A külön
írásbeli rendelkezés az érvényesítő és az utalványozó legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírásával ellátott elektronikus dokumentumban is történhet.
6.5.3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:
a) az „utalvány” szót,
b) a költségvetési évet,
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c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,
d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát
és megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett
pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli
számlájának számát és megnevezését,
f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és
h) az 58. § (3) bekezdése szerinti érvényesítést.
Nem kell külön utalványozni:
a) a közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi
bevételek rovatain elszámolandó költségvetési bevételek beszedését, az egységes
rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
rovatain elszámolandó költségvetési bevételeket,
b) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a
számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos költségvetési
kiadásokat és kamatbevételeket,
c) az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó
finanszírozási bevételek teljesítését, és
d) a fedezetkezelői számláról, valamint - a fedezetkezelői számlára történő átutalás
esetén - az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.
6.6. Összeférhetetlenségi szabályok
6.6.1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
6.6.2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
6.6.3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk.
szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a
teljesítésigazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a helyi önkormányzat
hivatala nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a gazdálkodási iroda vezetője a felelős.
7. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése, pénzellátása
7.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a nemzetiségi önkormányzat által választott számlavezetőnél
vezeti. A számla feletti rendelkezési jogosultságokat a helyi önkormányzat pénzkezelési
tartalmazza, melynek rendelkezései kiterjesztésre kerültek a nemzetiségi önkormányzatra is.
Számlavezető hitelintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11742238-15566458
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7.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a választott számlavezető hitelintézetet a hónap első
napjával változtathatja meg.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 147/A. § alapján a folyamatos pénzellátás érdekében a nemzetiségi
önkormányzat a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntéséről a Kincstár területileg
illetékes szervét legkésőbb
− a változás tervezett időpontja előtt 30 nappal, valamint
− a fizetési számla megváltozásáról változással egyidejűleg
értesíti.
Az értesítések határidőre történő elküldéséért a Gazdálkodási Iroda vezetője felelős.
A belföldi hitelintézet által vezetett fizetési számlán lévő szabad pénzeszközök leköthetők.
Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete dönt.
7.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi
önkormányzat közvetlenül az Államkincstártól a költségvetési törvényben meghatározottak
szerint veszi igénybe.
7.4. A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárral rendelkezik, mely vonatkozásában a
pénztárosi feladatokat a Hivatal pénztárosa látja el. A házipénztárból a készpénzben történő
kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembevételével és az Önkormányzat mindenkor
hatályos pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kerülhet sor.
7.5. A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozóan részletes szabályokat a
helyi önkormányzat hatályos pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melynek hatálya
kiterjesztésre került a nemzetiségi önkormányzatra is.
8. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
8.1. A helyi önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
8.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám
igénylésével, továbbá a nemzetiségi önkormányzat adataiban bekövetkezett változásokkal
kapcsolatos teendőit a helyi önkormányzat Ügyvitel látja el az adat keletkezésétől, illetve
megváltozásától számított nyolc napon belül.

A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási száma: 590255
Adószáma:15590253-1-13
Statisztikai számjele: 15590253-8411-371-13
Az adatok szükség szerinti, a megállapodásban, illetve a hatályos jogszabályokban megjelölt
határidők szem előtt tartásával történő aktualizálásáért felelős:
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a) a települési önkormányzat részéről: Tyukodi-Bihari Zsuzsanna Aljegyző
b) a nemzetiségi önkormányzat részéről: Sedró János elnök
8.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a
számviteli politika keretében elkészített – eszközök és források leltárkészítési és leltározási
szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat- továbbá
a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend
tartalmazza. A szabályzatok hatály a nemzetiségi önkormányzatra is kiterjednek.
8.4. A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában
előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi önkormányzat
vagyonának leltározásához az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik.
8.5. A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat felesleges
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell
elvégezni. A helyi nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a
helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot a
jegyző felé.
8.6. A nemzetiségi önkormányzat vagyona - az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés
– elkülönítetten, a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási
határozatban kerül bemutatásra.
9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés
9.1. Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a
belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezet, a
kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs
rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó
belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős.
9.2. A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait,
továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban
leírtakat.
9.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal által megbízási
jogviszony keretében foglalkoztatott belső ellenőr végzi a Felek megállapodása alapján.
A megbízási szerződés megkötésére a Felek megállapodása alapján a jegyző jogosult és köteles.
Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben
meghatározottak szerint kerülhet sor.
A belső ellenőrzési kockázatelemzéssel és tervvel kapcsolatosan a nemzetiségi önkormányzat
elnöke ellenőrzési téma-javaslatokkal fordulhat a jegyzőhöz az adott évi belső ellenőrzési tervbe
foglalásához. Az előzetes egyeztetés történhet szóban és írásban (e-mail útján is) egyaránt.
A belső ellenőrzési és belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásához kapcsolódóan a helyi
önkormányzatra irányadó határidők szerint jár el.
A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan külön belső ellenőrzési kézikönyv nem készül, a
helyi önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvének hatálya kerül rájuk kiterjesztésre.
A belső ellenőr az elkészült jelentés-tervezetet a jegyzőnek küldi meg előzetes egyeztetés
céljából, aki köteles az elnök részére azt e-mail útján továbbítani. A további egyeztetés történhet
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akár a jegyzőn keresztül, akár az elnök és a belső ellenőr között közvetlenül másolatot küldve
erről minden esetben a jegyző részére.
A belső ellenőrzési jelentésben feltárt esetleges hiányok orvoslásával (az intézkedési terv
elfogadásával) kapcsolatosan az elnöknek a jegyzővel együttműködési kötelezettsége van
minden esetben.
Jelen megállapodás aláírásával és elfogadásával az elnök vállalja, hogy a belső ellenőrzéssel
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a szervezeti és működési szabályzatába beilleszti.
A belső ellenőrzés lefolytatásának részletes rendjét a megbízott belső ellenőr, mint belső
ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.
A belső ellenőrzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása a helyi önkormányzat
Gazdálkodási Irodának feladata.
10. Záró rendelkezések
10.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak
el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait kölcsönösen
betartják.
10.2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A települési és a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával
módosíthatja.
10.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük
2020. január 31. napján létrejött, Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott
27/2020 (I. 30.) számú, valamint Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által hozott
4/2020 (I. 15.) számú határozatokkal elfogadott együttműködési megállapodás hatályát veszti.
Az együttműködési megállapodást Pilis Város Önkormányzat Polgármesterének a 21/2021. (I.
28.) számú határozatával, a Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a
1/2021. (I. 22.) számú határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit jelen megállapodás mindkét
fél aláírásának napjától kell alkalmazni. Felek a 2021. évi költségvetés tervezése során e
megállapodás szerint kötelesek eljárni.
Pilis, 2021. január 29.
………………………………………
Pilis Város Önkormányzatának
polgármestere

……........................................................
Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) sz. önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
17. számú melléklete110
Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületével kötött
Közigazgatási szerződés - Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út
47-49., adószáma:15730655-2-13, törzskönyvi nyilvántartási száma: 730655, képviseli: Hajnal
Csilla polgármester) a továbbiakban: helyi önkormányzat,
másrészről
Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2721 Pilis,
Kossuth Lajos út 47., adószáma: 15842969-1-13, KSH statisztikai számjel: 15842969-8411371-13, képviseli: Rafael Oszkár elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat –
mint Szerződő felek között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Njt.) 80. § (2) bekezdése alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi
tartalommal:
Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat helyiség
használatával, az Njt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának
eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a
beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a
vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.);
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.);
- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet (Ávr.);
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.);
- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről.
1. Az együttműködési lehetőségek területei és formái

Beiktatta 26/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2021. július 17. napjától,
de rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
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1.1. A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi
jogok érvényesülését, ellátja a település, a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári
ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, közművelődéssel, tájékoztatással, a
nemzetiségi szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtójával, a szociális
alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat.
1.2. A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen szabályozza a helyi
önkormányzat képviselő-testülete feladatait a településen, megyében működő települési,
területi és országos nemzetiségi önkormányzattal.
1.3. A helyi önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembevétele mellett
a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az adott évi
költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – pénzügyi támogatást biztosít.
1.4. A helyi önkormányzat jegyzője önkormányzati megbízottat (a továbbiakban: megbízott)
jelöli ki a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra, melyről az elnököt
írásban értesíti. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti
kapcsolattartásra Tyukodi-Bihari Zsuzsanna Aljegyzőt (29/696-311, aljegyzo@pilis.hu) jelöli
ki.
A nemzetiségi önkormányzat részéről kapcsolattartásra jogosult személy: Rafael Oszkár elnök
1.5. A helyi önkormányzat az Önkormányzati Hivatal a jegyzői referensen keresztül segíti a
helyi nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és azok elkészítését.
1.6. Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a roma nemzetiségű gyerekek
továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók a helyi
önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján támogatásban részesülnek.
1.7. A helyi önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti
hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös
rendezvények szervezésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak értékeit.
1.8. A helyi önkormányzat támogatja a településen működő hagyományőrző együttesek,
klubok, civil szervezetek működését.
2. Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
2.1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján
havonta igény szerint, de legalább harminckét órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati
feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot a Polgármesteri/Önkormányzati Hivatal
épületében (pontos cím: 2721 Pilis, Kossuth L út 47-49., helyiség megjelölés: Pilis Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat irodája). A helyiség használatához kapcsolódó tárgyi infrastruktúra
és rezsiköltséget a helyi önkormányzat viseli.
2.2. A helyi önkormányzat a Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, szakmai segítséget nyújt,
gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív feladatok ellátásában.
A Nektv. 80. § (1) bekezdés szerint:
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a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint,
de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi,
technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a
helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések
jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok
ellátása;
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi
nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével.
2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit, gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályait a jelen megállapodás 3. pontja tartalmazza. A Nemzetiségi
Önkormányzatra is vonatkoznak a Pilis Város Önkormányzata és a Pilisi Polgármesteri Hivatal
gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatai.
2.4. A jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja
a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
2.5. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi önkormányzat képviselő-testületi és bizottsági
ülésén tanácskozási joggal részt vesz. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joga
gyakorlása során javaslatot tehet a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó, a nemzetiségi
jogokat közvetlenül érintő ügy megtárgyalására. A nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult:
- felvilágosítást kérni a képviselő-testület szerveitől a nemzetiségi helyzetét érintő
önkormányzati hatáskörébe tartozó ügyekben;
- feladat ellátásához szükséges tájékoztatást igényelni a képviselő-testület szerveitől;
- kezdeményezni, hogy a képviselő-testület saját hatáskörben tegye meg a szükséges
intézkedéseket, hatáskör hiányában kezdeményezze hatáskörrel rendelkező szerve
intézkedését a nemzetiséget e minőségében érintő ügyekben.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
3.1. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényből
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adódó részletes információk rendelkezésre állást követően - közli a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnökével.
3.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére,
tartlmára az Áht. 23.§-ban és az Ávr 24. és 27-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
3.3. A helyi önkormányzati hivatal által elkészített költségvetési előterjesztést és a határozat
tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé.
3.4. A helyi önkormányzat jegyzője által előkészített költségvetési határozat-tervezetet az
elnök február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári
év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő
negyvenötödik napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.
3.5. Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat jóváhagyott elemi
költségvetéséről a határozat – tervezetet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét
követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a
továbbiakban: Igazgatóság).
3.6. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást
követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a Gazdálkodási Iroda vezető a
felelős.
4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
4.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatóak.
4.2. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetésről szóló határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete dönt.
4.3. A helyi nemzetiség önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozattervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi támogatások
felhasználásról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési szervei által javasolt előirányzat- átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat
módosításáról a jegyző által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a helyi
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.
4.4. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerve bevételei és kiadásai előirányzatai saját
hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. Az
elnök a költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat- módosításról,
átcsoportosításról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
4.5. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével –
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
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beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon
– meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési határozat módosítását.
4.6. A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól az
önkormányzati hivatal Gazdálkodási Iroda számviteli ügyintéző I. az Áhsz. 14. melléklete
szerinti, naprakész nyilvántartást vezet.
5. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
5.1. Az elnök a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet, melynek előkészítése a jegyző
feladata.
A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő
előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
5.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a zárszámadási határozat
tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi
önkormányzat testülete elé. A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát az
elnök a helyi önkormányzat zárszámadási rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a
polgármester részére.
5.3. A jegyző által elkészített zárszámadási határozat – tervezetet az elnök a költségvetési évet
követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete
elé.
5.4. A helyi önkormányzat hivatala az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerint ellátja a helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső
szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
5.5. A nemzetiségi önkormányzat a felülvizsgálat elemi költségvetési beszámolóit a
jogszabályban rögzített határidők lejártát követő 10 naptári napon belül a Hivatal Gazdálkodási
Irodája benyújtja a Kincstár területileg illetékes szervéhez.
6. A költségvetési gazdálkodás rendje
A Hivatal Gazdálkodási Irodája ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket,
a gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzatokban a helyi nemzetiségi önkormányzatra
vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
Az Ávr.-ben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és a statisztikai adatokkal való tartalmi egyezőségért a helyi
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az elnök felelős.
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A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és
ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a
meghatározását a hatályos gazdálkodási szabályzat tartalmazza.
6.1. Kötelezettségvállalás rendje
7.1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Az Ávr. 52. § (7a) bekezdésében foglaltak alapján, ha a nemzetiségi önkormányzatnál nincs a
fentiek alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy a kötelezettségvállalásra jogosult
személy feladata ellátásában akadályoztatva van, a képviselő-testület egyedi határozatában, az
Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt
jelölhet ki a nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó
kötelezettségvállalás gyakorlására. A képviselő-testület vagy a közgyűlés általi kijelölés
megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult
személy akadályoztatása megszűnik.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Az Áht. 1. § 15) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a kiadási
előirányzatok, és - ha jogszabály azt lehetővé teszi - a 49. § szerinti lebonyolító szerv
számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott
összeg terhére fizetési kötelezettség vállalásáról szóló - így különösen a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás
biztosítására irányuló - szabályszerűen megtett jognyilatkozat.
6.1.2. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.
A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására vonatkozó szabályokat
a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 14. számú melléklete rögzíti.
6.1.3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást az Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Iroda számviteli ügyintéző II vezeti. A
kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni
a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes
egészében lekötésre került.
6.2. Pénzügyi Ellenjegyzés
6.2.1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi önkormányzat hivatala
Gazdálkodási Iroda vezetője által írásban kijelölt, a helyi önkormányzat hivatala
állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult (a kijelöléseket Polgármesteri Hivatal
mindenkor hatályos gazdálkodási szabályzata tartalmazza). A kötelezettségvállalás
pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyiszámviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyiszámviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
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6.2.2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult
személy aláírásával kell elvégezni.
6.2.3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az
Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi fedezet vizsgálata során arról kell meggyőződnie,
hogy a tervezett kifizetési időpontokban megfelelő mennyiségű pénzeszköz (likvid fedezet) áll
rendelkezésére. A Kormány egyedi határozatán alapuló, több év előirányzatait terhelő
kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi fedezetet külön vizsgálat nélkül biztosítottnak kell
tekinteni, ha a 46. § (2) bekezdés b) pontja, valamint (3) és (4) bekezdése szerinti feltételek
teljesülnek. Az Áht. 32. §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és az
Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi ellenjegyzés során
kizárólag arról kell meggyőződni, hogy
a) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
b) a több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás esetén a költségvetési évet követő
éveket terhelő összegekre a 46. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 46. § (3) és (4) bekezdése
szerinti feltételek teljesülnek, valamint
c) az Áht. 32. § d) pontja szerinti esetben a kötelezettségvállalás megfelel a Kormány
egyedi határozatában foglaltaknak.
6.2.4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.
6.2.5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre,
az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint eljárni.
6.3. Érvényesítés
6.3.1. Az érvényesítést az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, vagy az által írásban
megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője végzi.
6.4.2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
- az összegszerűséget,
- a fedezet meglétét és azt, hogy
- a megelőző ügymenetben az Áht.; az Ávr. és az Áhsz., továbbá e megállapodás
előírásait betartották-e.
6.3.3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés
nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási
szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
6.3.4. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell
- a megállapított összeget,
- az érvényesítés dátumát és
- az érvényesítő aláírását.
6.3.5.Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.

107

6.5. A teljesítés igazolása
6.4.1. Az Ávr. 57. § (4) bekezdése alapján a teljesítésigazolásra jogosult személyeket – az adott
kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz
kapcsolódóan – a kötelezettségvállaló, azaz az elnök írásban jelöli ki.
6.4.2.A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
6.4.3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell
− a kiadások teljesítésének jogosságát,
− a kiadások összegszerűségét,
− ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak
teljesítését.
6.6.4. A teljesítésigazolás
- a számlán „A ……. sz. szerződés/ megrendelés / határozat alapján a kifizetés
jogosságát és összegszerűségét az Önkormányzat/Intézmény részére igazolom.”
szöveg rávezetésével, a teljesítés igazolásának dátumával, és
- a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik.
6.7. Utalványozás
6.5.1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének
vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az
általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az
érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. Készpénz a
házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés
teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a
pénzfelvételt legalább egy nappal megelőzően a helyi önkormányzat hivatala pénztári
feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi.
6.5.2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra
rávezetett, más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet. A külön
írásbeli rendelkezés az érvényesítő és az utalványozó legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírásával ellátott elektronikus dokumentumban is történhet.
6.5.3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:
a) az „utalvány” szót,
b) a költségvetési évet,
c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,
d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát
és megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett
pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli
számlájának számát és megnevezését,
f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és
h) az 58. § (3) bekezdése szerinti érvényesítést.
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Nem kell külön utalványozni:
a) a közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi
bevételek rovatain elszámolandó költségvetési bevételek beszedését, az egységes
rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
rovatain elszámolandó költségvetési bevételeket,
b) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a
számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos költségvetési
kiadásokat és kamatbevételeket,
c) az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó
finanszírozási bevételek teljesítését, és
d) a fedezetkezelői számláról, valamint - a fedezetkezelői számlára történő átutalás
esetén - az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.
6.8. Összeférhetetlenségi szabályok
6.6.1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
6.6.2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
6.6.3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk.
szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a
teljesítésigazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a helyi önkormányzat
hivatala nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a gazdálkodási iroda vezetője a felelős.
7. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése, pénzellátása
7.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a nemzetiségi önkormányzat által választott számlavezetőnél
vezeti. A számla feletti rendelkezési jogosultságokat a helyi önkormányzat pénzkezelési
tartalmazza, melynek rendelkezései kiterjesztésre kerültek a nemzetiségi önkormányzatra is.
Számlavezető hitelintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11742238-15566458
7.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a választott számlavezető hitelintézetet a hónap első
napjával változtathatja meg.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 147/A. § alapján a folyamatos pénzellátás érdekében a nemzetiségi
önkormányzat a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntéséről a Kincstár területileg
illetékes szervét legkésőbb
− a változás tervezett időpontja előtt 30 nappal, valamint
− a fizetési számla megváltozásáról változással egyidejűleg
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értesíti.
Az értesítések határidőre történő elküldéséért a Gazdálkodási Iroda vezetője felelős.
A belföldi hitelintézet által vezetett fizetési számlán lévő szabad pénzeszközök leköthetők.
Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete dönt.
7.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi
önkormányzat közvetlenül az Államkincstártól a költségvetési törvényben meghatározottak
szerint veszi igénybe.
7.4. A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárral rendelkezik, mely vonatkozásában a
pénztárosi feladatokat a Hivatal pénztárosa látja el. A házipénztárból a készpénzben történő
kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembevételével és az Önkormányzat mindenkor
hatályos pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kerülhet sor.
7.5. A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozóan részletes szabályokat a
helyi önkormányzat hatályos pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melynek hatálya
kiterjesztésre került a nemzetiségi önkormányzatra is.
8. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
8.1. A helyi önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
8.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám
igénylésével, továbbá a nemzetiségi önkormányzat adataiban bekövetkezett változásokkal
kapcsolatos teendőit a helyi önkormányzat Ügyvitel látja el az adat keletkezésétől, illetve
megváltozásától számított nyolc napon belül.
A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási száma: 842961
Adószáma: 15842969-1-13
Statisztikai számjele: 15842969-8411-371-13
Az adatok szükség szerinti, a megállapodásban, illetve a hatályos jogszabályokban megjelölt
határidők szem előtt tartásával történő aktualizálásáért felelős:
a) a települési önkormányzat részéről:
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző
b) a nemzetiségi önkormányzat részéről: Rafael Oszkár elnök
8.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a
számviteli politika keretében elkészített – eszközök és források leltárkészítési és leltározási
szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat- továbbá
a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend
tartalmazza. A szabályzatok hatálya nemzetiségi önkormányzatra is kiterjednek.
8.4. A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában
előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi önkormányzat
vagyonának leltározásához az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik.
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8.5. A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat felesleges
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell
elvégezni. A helyi nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a
helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot a
jegyző felé.
8.6. A nemzetiségi önkormányzat vagyona - az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés
– elkülönítetten, a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási
határozatban kerül bemutatásra.
9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés
9.1. Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a
belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezet, a
kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs
rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó
belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős.
9.2. A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait,
továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban
leírtakat.
9.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal által megbízási
jogviszony keretében foglalkoztatott belső ellenőr végzi a Felek megállapodása alapján.
A megbízási szerződés megkötésére a Felek megállapodása alapján a jegyző jogosult és köteles.
Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben
meghatározottak szerint kerülhet sor.
A belső ellenőrzési kockázatelemzéssel és tervvel kapcsolatosan a nemzetiségi önkormányzat
elnöke ellenőrzési téma-javaslatokkal fordulhat a jegyzőhöz az adott évi belső ellenőrzési tervbe
foglalásához. Az előzetes egyeztetés történhet szóban és írásban (e-mail útján is) egyaránt.
A belső ellenőrzési és belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásához kapcsolódóan a helyi
önkormányzatra irányadó határidők szerint jár el.
A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan külön belső ellenőrzési kézikönyv nem készül, a
helyi önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvének hatálya kerül rájuk kiterjesztésre.
A belső ellenőr az elkészült jelentés-tervezetet a jegyzőnek küldi meg előzetes egyeztetés
céljából, aki köteles az elnök részére azt e-mail útján továbbítani. A további egyeztetés történhet
akár a jegyzőn keresztül, akár az elnök és a belső ellenőr között közvetlenül másolatot küldve
erről minden esetben a jegyző részére.
A belső ellenőrzési jelentésben feltárt esetleges hiányok orvoslásával (az intézkedési terv
elfogadásával) kapcsolatosan az elnöknek a jegyzővel együttműködési kötelezettsége van
minden esetben.
Jelen megállapodás aláírásával és elfogadásával az elnök vállalja, hogy a belső ellenőrzéssel
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a szervezeti és működési szabályzatába beilleszti.
A belső ellenőrzés lefolytatásának részletes rendjét a megbízott belső ellenőr, mint belső
ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.
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A belső ellenőrzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása a helyi önkormányzat
Gazdálkodási Irodának feladata.
10. Záró rendelkezések
10.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak
el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait kölcsönösen
betartják.
10.2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A települési és a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával
módosíthatja.
10.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük
2020. január 31. napján létrejött, Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott
26/2020. (I. 30.) számú, valamint Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által hozott
4/2020. (I.15..) számú határozatokkal elfogadott együttműködési megállapodás hatályát veszti.
Az együttműködési megállapodást Pilis Város Önkormányzat Polgármesterének a 20/2021. (I.
28.) számú határozatával, Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének az 1/2021.
(I. 22.) számú határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit jelen megállapodás mindkét fél
aláírásának napjától kell alkalmazni. Felek a 2021. évi költségvetés tervezése során e
megállapodás szerint kötelesek eljárni.

Pilis, 2021. január 19.
………………………………………
Pilis Város Önkormányzatának
polgármestere

….….……........................................................
Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3. számú függeléke

A Polgármesteri Hivatal jegyzőjének, illetve ügyintézőjének a központi
jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköri rendje.
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek feladat- és hatásköri rendjét a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékét képező Ügyrend tartalmazza.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5. számú függeléke

A Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás által
foglalkoztatott társulási főépítész jogszabályban meghatározott feladat- és
hatásköri rendje
1./ A települési, a térségi főépítész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti
tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő
feladatokat:
a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési
megbízás feltételeit és követelményeit,
b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett
állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett
egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható
eredményéről,
c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és
képviseli az önkormányzat érdekeit,
d) szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a
településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével
döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,
f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint
az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési
eszközökről, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő
közzétételéről,
h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról,
i) előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és
figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás
vezetéséről,
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j) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési
önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által működtetett építészetiműszaki tervtanácsot,
k) nyilvántartást vezet az építészet-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról, amely
alapján félévente adatot szolgáltat az állami főépítész által vezetett elektronikus nyilvántartás
részére.
2./ A települési, a térségi főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési,
településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának
elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek
összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak
az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.
3./ A főépítészek együttműködése
a) A települési, a térségi főépítész együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi
nyilvántartást vezető hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más
hatóságokkal, valamint a véleménynyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel.
b) A főépítészek feladataikat összehangoltan végzik, gondoskodva az egységes szakmai elvek
és a helyi sajátosságok egyidejű érvényesítéséről. Szakmai tevékenységük összehangolása és
működési feltételeinek figyelemmel kísérése a miniszter, illetve az állami főépítész feladata.
c) Az önkormányzati főépítészek a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és
településrendezési feladatok ellátása során - igény szerint az állami főépítész bevonásával részt vesznek az érintett önkormányzatok közös, összehangolt döntéseinek előkészítésében.
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