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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (V. 2.) 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) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„1. § (2) Az önkormányzat székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.”

2. § Az SZMSZ 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bizottságokra, illetve a polgármesterre átruházott hatásköröket az
SZMSZ 1. melléklete, a jegyzőre átruházott hatásköröket az SZMSZ 2.
melléklete tartalmazza.”

3. § Az SZMSZ IX. fejezetében a „40. §” szövegrész helyébe a „40/A. §”
szöveg lép.

4. § (1) Az SZMSZ 43. § (3) bekezdésében az „és Pilisvörösvár Roma
Nemzetiségi Önkormányzat” szövegrész hatályát veszti.

(2) Az SZMSZ 43. § (3) bekezdés a) pontjában az „Önkormányzatok”
szövegrész helyébe „Önkormányzat” szöveg lép.

(3) Az SZMSZ 43. § (4) bekezdésében az „és Pilisvörösvár Roma
Nemzetiségi Önkormányzat” szövegrész hatályát veszti.

(4) Az SZMSZ 43. § (7) bekezdése hatályát veszti.

(5) Az SZMSZ 43. § (8) bekezdése hatályát veszti.

5. § Az SZMSZ 44. § (2) bekezdésében az „és Pilisvörösvár Roma
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai” szövegrész hatályát veszti.

6. § Az SZMSZ 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

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

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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Pilisvörösvár, 2017. április 27.

        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, 2017. május 2. napján.

Pilisvörösvár, 2017. május 2.

        Dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző

1. melléklet a 13/2017. (V. 2.) rendelethez

„A Képviselő-testület által a jegyzőre ruházott hatáskörök
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A Jegyző a következő rendeletek keretei között gyakorolja a Képviselő-
testület által ráruházott hatásköröket:

- 4/2015. (II. 27.) a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról,
- 8/2017. (II. 27.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.”


