
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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. § Pilisvörösvár Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(2) A rendes ülésekre a képviselő-testület munkatervének megfelelően – általában a hónap utolsó előtti csütörtökjén – kerül sor.”

2. § Az SZMSZ 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, annak akadályoztatása esetén pedig az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.”

3. § Az SZMSZ 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(4) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén vagy külön felkérésre az alpolgármester, az alpolgármester távolléte vagy akadályoztatása esetén az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális
Bizottság elnöke vezeti az ülést.”

4. § Az SZMSZ 26. § (1) bekezdés (b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„b) Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság (PVKB) (8 fő)”

5. § Az SZMSZ 33. §-ában az „alpolgármesterek” szövegrész helyébe az „alpolgármester” szöveg lép.

6. § (1) Az SZMSZ 36. §-ában a „két” szövegrész helyébe az „egy” szöveg lép.

(2) Az SZMSZ 36. § (2) bekezdése hatályát veszti.

7. § (1) Az SZMSZ 39. § (2) bekezdésének f) pontja hatályát veszti.

(2) Az SZMSZ 39. § (7) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.
 
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 
 
 
 
 
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
 
Pilisvörösvár, 2020. június 25.
 
 

                    Dr. Fetter Ádám                                                Dr. Udvarhelyi István Gergely
                       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, 2020. június 26. napján.

Pilisvörösvár, 2020. június 26.

                                                                         Dr. Udvarhelyi István Gergely
                                                                                              jegyző
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


