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A tárgyalandó témakör tárgya:
A közmeghallgatás és Várospolitikai Fórum időpontjának és napirendjének meghatározása

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a értelmében: „A
képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi
lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és
javaslatot tehetnek.”
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: SZMSZ) 68-69. §-ai tartalmazzák a közmeghallgatás szabályait.
A rendelet szerint a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
közmeghallgatást tart, mely nyilvános képviselő-testületi ülésnek minősül.
A kötelezően tartott közmeghallgatáson kívül további közmeghallgatás összehívását
kezdeményezheti: a települési képviselők több mint a fele, a polgármester, valamint a helyi
népszavazás kezdeményezésénél meghatározott számú választópolgár.
A közmeghallgatás összehívására, működésére a képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közmeghallgatás időpontját és helyét, valamint a
tárgyalásra kerülő tárgyköröket a közmeghallgatás előtt legalább 30 nappal a helyben szokásos
módon nyilvánosságra kell hozni.
A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok, a településen működő társadalmi szervezetek és
egyházak képviselői, valamint a településen gazdasági érdekeltségekkel rendelkező gazdasági
társaságok, illetve vállalkozások vezető tisztségviselői, közérdekű ügyben, helyi önkormányzati
ügyben az egyes települési képviselőhöz, a képviselőtestület bizottságainak elnökeihez, a
polgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, közérdekű javaslatokat tehetnek. A
kérdések a közmeghallgatás időpontját megelőzően 8 napon belül a polgármesterhez írásban is
benyújthatók, aki azt haladéktalanul továbbítja a címzettnek.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 2017. évi közmeghallgatás – az elmúlt években megtartott
közmeghallgatások tapasztalatait is figyelembe véve – szeptemberben legyen megtartva, tekintettel
arra, hogy szeptemberben – reményeink szerint – érdemi beszámolót tudunk majd tartani a 2017-os
évben megtett intézkedésekről, az esetlegesen megkezdett beruházásokról, fejlesztésekről.
A közmeghallgatáson kívül, a tavalyi évhez hasonlóan, a bizottsági üléseken javaslat érkezett az
SZMSZ 70. §-ában szabályozott várospolitikai fórum tartására, a fórumot a költségvetés elfogadását
követően célszerű megtartani.
A 2017. szeptemberében tartandó közmeghallgatás napirendi pontjaira az alábbi javaslatot teszem:
-

A közszolgáltatást nyújtó szervezetek beszámolója.

-

Tájékoztató a képviselő-testület 2017. évi munkájáról, a településen megkezdett fejlesztések,
beruházások állásáról, a várható fejlesztésekről.

-

Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok.
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A 2017. márciusában tartandó Várospolitikai Fórum témaköreinek az alábbiakat javasolom:
-

A 2017-es évi költségvetés főbb számai és az adóbevételek

-

2017-ra tervezett fejlesztések és indokaik

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Ügyrendi bizottság véleménye: a bizottság mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek
4. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2017. (I. 25.) határozata a
közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évi közmeghallgatás
időpontja: 2017. szeptember 8. péntek 18.00 óra, napirendje:
•
•
•
•

A közszolgáltatást nyújtó szervezetek beszámolója.
A képviselő-testület tagjainak beszámolója.
Tájékoztató a képviselő-testület 2017. évi munkájáról, a településen megkezdett fejlesztések,
beruházások állásáról, a várható fejlesztésekről.
Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati SZMSZ-ben foglaltaknak
megfelelően a közmeghallgatást hívja össze.
2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2017. (I. 25.) határozata a
Várospolitikai Fórum időpontjának és témaköreinek meghatározásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. március 17-én,
pénteken 18.00 órától, Várospolitikai Fórumot tart.
A fórum fő témakörei:
1. A 2017-es évi költségvetés főbb számai és az adóbevételek
2. 2017-ra tervezett fejlesztések és indokaik
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati SZMSZ-ben foglaltaknak
megfelelően a fórumot szervezze meg.
Őrbottyán, 2017. január 5.
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