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ELŐTEREJSZTÉS 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2022. március 29. napján tartandó  

testületi ülésére 

 

 

Tárgy: Piliscsév Község Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

11/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Előterjesztő: Balázs Márta jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága (a továbbiakban: 

Miniszterelnökség) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai irányítása során 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 44. §-ában rögzített rendkívüli testületi ülés kötelező összehívását érintő – 

önkormányzati rendeletben történő – szabályozással összefüggően eltérő joggyakorlatot tárt 

fel.  

 

Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében a Miniszterelnökség a Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeleteinek (a továbbiakban: SzMSz) az 

Mötv. 44. §-ában rögzített rendkívüli testületi ülés kötelező összehívását érintő szabályozása 

vonatkozásában törvényességi vizsgálat lefolytatását kérte. 

 

A KEM Kormányhivatal ennek megfelelően 2022. január 24-én KE/3/100-2/2022. 

iktatószámú felhívással élt az önkormányzatok felé, és kérte a megyei önkormányzatait, hogy 

az SzMSz rendkívüli ülés összehívására vonatkozó rendelkezéseiket vizsgálják felül és a 

feltárt jogsértés(ek) orvoslásáról 2022. március 31. napjáig gondoskodjanak. 

 

A felhívásban foglalt szakmai iránymutatás alapján Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

11/2019. (XII.19.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata megtörtént.  

 

Mindezek alapján kérem az alábbi módosító rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását! 

 

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 30.) 

önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
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(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a 

veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1. § 

(1) A Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XII.19.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 

11/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(4) Az Mötv. 44. §-ban foglalt feltételeknek megfelelően indítványozott rendkívüli 

képviselő-testületi ülést a polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belüli 

időpontra hívja össze. ” 

(2) A Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XII.19.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 

11/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) A polgármester rendkívüli, sürgős döntést igénylő helyi jogalkotási ügyben, az 

önkormányzat fejlesztési programjában meghatározott ügyben, a vagyonát érintő ügyben, vis 

maior helyzetben, valamint pályázatokkal kapcsolatban – a munkatervben nem szereplő – 

rendkívüli ülést hívhat össze. Ebben az esetben a rendkívüli ülés napirendjére kizárólag olyan 

napirend vehető fel, amely a rendkívüli ülés összehívását indokolja.” 

(3) A Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XII.19.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 

11/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(6) A képviselő-testület ülése nyilvános, melyről technikai és személyi feltételek megléte 

esetén élő, egyenes adásban történik közvetítés. Az ülések időpontjáról, helyéről és 

napirendjéről a polgármester köteles a lakosságot tájékoztatni az ülést megelőző három 

nappal, a helyben szokásos módon. A helyben szokásos módon való tájékoztatás az 

önkormányzat honlapján és a település hirdetőtábláin elhelyezett plakátok útján történik.” 

 

2. § 

Hatályát veszti a Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XII.19.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 

11/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelet 

a) 9. § (5) bekezdése, 

b) 9. § (7) bekezdése. 
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3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 

napon hatályát veszti. 

 
 

                    Kosztkáné Rokolya Bernadett    Balázs Márta 

          polgármester           jegyző 

 

 

 

Kihirdette: Piliscsév, 2022. március 30. 

 

 

Balázs Márta 

     jegyző 



 

4 
 

Végső előterjesztői indokolás 

A KEM Kormányhivatal KE/3/100-2/2022. iktatószámú felhívásában Piliscsév Község 

Önkormányzatát felhívta az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 

a rendkívüli testületi ülés összehívására vonatkozó előírások felülvizsgálatára.  

A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának szabályozása az Mötv. 44. § alapján 

került meghatározásra, valamint az SZMSZ-ben az összehívás kivételes esetei is rögzítésre 

kerültek.  

A rendelet 11. § (3) -(4) bekezdése hatályon kívül helyezésre került. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét 

tájékoztatni kell.  

 

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  

Társadalmi hatása a rendelet módosításnak nincs. A rendelettervezetnek jelentős társadalmi 

hatása nincs, nem ismert. 

 

b) Környezeti és egészségi következményei  

Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.  

 

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

A tervezett módosító önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai 

nincsenek.  

 

d) Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  

A rendelet módosítását az Mötv. 44. §-a tette szükségessé.  A rendkívüli képviselő-testületi 

ülés összehívásának eseteinek pontosítása történt meg.  

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételei:  

 

Személyi, szervezeti, tárgy és pénzügyi feltételek biztosítottak. 

f) A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai  

 

Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.  

 

Leányvár, 2022. február 11. 

 

      Tisztelettel: 

 

         Balázs Márta 

               jegyző 

 


