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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2019. (XI. 4.) 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) 7. § (3) bekezdésében a „papíralapú” szövegrész
helyében a „digitális alapú” szöveg lép.

2. § Az SZMSZ 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és a napirendi
pontokról az önkormányzati képviselőket a meghívók és az előterjesztések
digitális alapú megküldésével kell értesíteni (rendes ülés előtt 3 nappal). 

3. § Az SZMSZ 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Egy napirendnél egy képviselő maximum 2 alkalommal, összesen
maximum 5 perc terjedelemben szólalhat fel. Lehetőség van arra, hogy a
Képviselő-testület egyszerű többségű szavazati aránnyal esetenként további
felszólalási lehetőséget adjon az önkormányzati képviselőnek 2 percben.
Személyes megszólíttatás esetén a képviselőnek lehetősége van a
felszólalási kereteken felüli viszontválaszra 1 percben. Elnyúló
napirendeknél 60 perc után szavazni kell a folytatásról vagy a vita
lezárásáról, s minden újabb 30 perc után ezt a szavazást meg kell ismételni.
A tárgyalt napirend meghosszabbítása esetén 30 percenként egyszeri, újabb
2 perces hozzászólási lehetőséget kap a képviselő. A vita folytatásához
egyszerű többségű szavazati arány szükséges. A jegyző a vitában soron
kívül, több alkalommal is felszólalhat. Az előterjesztő, vagy a témában
érintett bizottság elnöke a tárgyalt napirend kapcsán időkorlátra és a
hozzászólás számára tekintet nélkül felszólalhat.”

4. § Az SZMSZ 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Mötv. 42. §-ában meghatározott – át nem ruházható hatásköröket
érintő – előterjesztések a bizottságok állásfoglalásával nyújthatók be a
képviselő-testületnek, kivéve, ha az adott bizottság határozatképtelenség
miatt nem ülésezik.”

5. § Az SZMSZ 25. § (6) bekezdése hatályát veszti.
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6. § Az SZMSZ 39. § (2) bekezdés e) pontjában a „Osztály” szövegrész
helyében a „Csoport” szöveg lép.

7. § Az SZMSZ 39. § (7) bekezdés b) pontja helyében a következő
rendelkezés lép:
„b)        Puskin u. 8. Építéshatósági Osztály:

Hétfő:        8-17 óráig
Kedd:        8-16 óráig
Szerda:        8-17 óráig
Csütörtök:        8-16 óráig
Péntek:        8-14 óráig

        Az Építéshatósági osztály ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:        13-17 óráig
Szerda:         8-12 óráig és 13-17 óráig”

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2019. október 31.

        Dr. Fetter Ádám        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, 2019. november 4. napján.

Pilisvörösvár, 2019. november 4.

        Dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző


