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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési
szabályzatáról szóló

11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:

1. § Az SZMSZ 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „6. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülését a választás eredményének
jogerőssé válását követő 15 napon belül – az általános szabályok szerint – a
polgármester hívja össze és vezeti.”

2. § Az SZMSZ 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (7) A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a
bizottság elnöke és a bizottság által megválasztott hitelesítő tag írja alá.”

3. § Az SZMSZ 30. § (2) bekezdésének j) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

 „30. § (2) j) javaslattétel a Képviselő-testület részére a polgármester
esetleges jutalmának megállapítására és szabadságolási ütemtervének
elfogadására.”

4. § Az SZMSZ 34. § (4) bekezdésében az „alpolgármester” szövegrész
helyében a „Képviselő-testület” szöveg lép.

5. § Az SZMSZ 39. § (2) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:

„39. § (2) A polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódása az alábbi:
a) Szervezési Csoport,
b) Igazgatási Osztály,
c) Gazdálkodási Osztály,
d) Műszaki Osztály,
e) Városgondnoksági Osztály,
f) Építéshatósági Osztály”

6. §  Hatályát veszti az SZMSZ 39. § (8) bekezdése.

7. § (1) Az SZMSZ 43. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
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„43. § (7) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvár Roma
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködés részleteit a 2014.
december 02. napján kelt, évente felülvizsgálatra kerülő együttműködési
megállapodás szabályozza.”

(2) Az SZMSZ 43. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

 „43. § (8) A Pilisvörösvár Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének
részleteit a Roma Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és működési
szabályzata határozza meg.”

8. § Az SZMSZ 1. mellékletében és 2. mellékletében a „10/2013. (III. 12.)
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról”
szövegrész helyébe a „4/2015. (II. 27.) a pénzbeli és természetbeni szociális
támogatásokról” szöveg lép.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2015. március 26.

        Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
        polgármester        jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2015. március 30. napján.

                                 Dr. Krupp Zsuzsanna
                                    jegyző


