Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló
36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „R”) 57. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A meghívó és az előterjesztések megküldése, valamint a tanácskozási jog
biztosítása tekintetében - a (2) bekezdésre is figyelemmel - a 16-17. §-ban
foglaltak irányadók azzal, hogy a 16. § hivatkozásainak alkalmazása során a
15. § a) pontja szerinti képviselők alatt a bizottság nem képviselő tagjait is
érteni kell.”
2. §
A R. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. §
(1) A bizottság üléséről készített jegyzőkönyvre a 45. § (1) bekezdésében és
(2) bekezdés a)-b) és e)-g) pontjában, valamint (4)-(6) bekezdésében és 46.
§-ában foglaltak irányadók azzal, hogy a 45. § (4) bekezdésének alkalmazása
során a képviselők alatt a bizottság nem képviselő tagjait is érteni kell.
(2) A bizottság üléséről készített jegyzőkönyvet az Mötv. 60. §-ában
meghatározottak szerint aláíró bizottsági tag személyére az ülés vezetője a
napirend elfogadását megelőzően tesz javaslatot, megválasztásáról a
bizottság egyszerű többséggel dönt. Határozatképtelen bizottsági ülésről
készített jegyzőkönyvet az ülés vezetője által a megjelentek közül kijelölt
bizottsági tag írja alá.”
3. §
A R. 42/A. § (2), (3) és (7) bekezdéseiben az „a városi honlapon” szövegrész helyébe
az „az önkormányzat hivatalos honlapján” szöveg lép.
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4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budaörs, 2013. február 27.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 2013. március 01-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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