Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló
36/2010. (XI. 12.) ÖKT rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. §
Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
36/2010. (XI. 12.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: R.) 18. §-a a következő új (3)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) A zárt ülésen hozott határozatot – a közérdekű és a közérdekből nyilvános
adatok tekintetében – a zárt ülés befejezését követően, nyilvános ülésen kell
ismertetni.”
2. §
A R. 33. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) rendeletalkotási javaslatot tartalmazó előterjesztés esetén
ba) az aa), ac)-af) pontokban meghatározottakkal,
bb) az ab), ai) pontokban meghatározottakkal, figyelemmel a jogalkotásról
szóló törvényben foglaltakra;
bc) a rendelet-tervezettel.”
3. §
A R. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet-tervezet előkészítője – a jegyző segítségével – gondoskodik az
előzetes hatásvizsgálat lefolytatásáról, figyelemmel a jogalkotásról szóló
törvényben meghatározottakra.”
4. §
(1) A R. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület rendeleteinek hivatalos megjelölésére a jogalkotásról
szóló törvényben meghatározottak irányadók.”
(2) A R. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyző az Ötv. 16. § (3)-(4) bekezdésében meghatározottakon kívül
gondoskodik a
a) rendelet hiteles szövegezéséről,
b) nyilvántartásáról,
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c) közzétételéről,
d) módosítással
közzétételéről.

(módosításokkal)

egységes

szerkezetben

történő

(3) A R. 43. §-a a következő új (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A jegyző – indokolt esetben – olyan tájékoztatót tesz közzé, amely a
rendeletet az irányadó magasabb szintű jogszabályokkal egységes szerkezetben
tünteti fel.”
5. §
A R. a következő új 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A. §
A jegyző – figyelemmel a jogalkotásról szóló törvényben meghatározottakra –
gondoskodik a rendeletek folyamatos felülvizsgálatáról.”
6. §
A R. 44. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A normatív határozat közzétételére a 43. § (4) bekezdésében foglaltak
irányadók.”
7. §
A R. 47. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát és az önkormányzati képviselő
összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását
az 51. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bizottság végzi.”
8. §
A R. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület állandó bizottságai és hivatalos megnevezésük:
a) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző
Bizottsága (rövidítése: PEB) – tagjainak száma 11 fő, ebből 5 fő nem
képviselő tag;
b) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési
és Vagyongazdálkodási Bizottsága (rövidítése: TFVB) – tagjainak száma 9 fő,
ebből 4 fő nem képviselő tag;
c) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási,
Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága (rövidítése: KMISB) – tagjainak
száma 11 fő, ebből 5 fő nem képviselő tag;
d) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága (rövidítése: SZEB) – tagjainak száma 6 fő, ebből 2
fő nem képviselő tag;

2

e) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi
Bizottsága (rövidítése: ÜB) – tagjainak száma 7 fő, ebből 3 fő nem képviselő
tag;
f) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati
Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága (rövidítése: ÖKDB) – tagjainak száma
7 fő, ebből 3 fő nem képviselő tag.”
9. §
A R. 68. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A polgármester illetményének emelésére az 51. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott bizottság tesz javaslatot.”
10. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Budaörs, 2011. február 23.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 11/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet 2011. február 28-án a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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