Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013.(VII. 8.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Rendkívüli ülésen a 20. § (6) bekezdésében foglaltakon túl, kizárólag a rendkívüli ülés meghívójának napirendi
javaslatában szereplő előterjesztések tárgyalhatók. Napirenden kívüli felszólalásra, kérdésre, nincs mód.”
2. § A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület rendes ülésére szóló meghívóját a tervezett napirendek írásos anyagaival együtt, működő
internet kapcsolat esetén, az önkormányzat által a képviselők rendelkezésére bocsátott, adott feladatra felkészített
notebookról elérhető tárhelyre történő felhelyezéssel, más meghívottak részére a megadott elektronikus címükre,
amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben postára adással, vagy kézbesítő útján - úgy kell kézbesíteni, hogy azt
a képviselők legkésőbb az ülés előtti nyolcadik napon megkapják. A meghívottak részére legkésőbb az ülést megelőző
ötödik napig kell eljuttatni a meghívót.”
3. § A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) Törvény által a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választással, kinevezéssel, vezetői megbízással járó
személyi kérdések,
b) rendeletalkotási javaslatok,
c) határozathozatalt igénylő előterjesztések,
d) beszámolók,
e) tájékoztatók,
f) polgármesteri tájékoztató,
g) kérdések, bejelentések.”
4. § A Rendelet 35. §-a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A napirendi pontok tárgyalása során beszámolónak minősül a „beszámoló ...” tárgyú előterjesztés, amelyet a
Képviselő-testület döntési jogkörében tárgyal, és elfogadásáról határozattal dönt.
(9) A napirendi pontok tárgyalása során tájékoztatónak minősül az olyan iromány, amelyet a Képviselő-testület
tudomásulvételi jogkörben tárgyal, és határozathozatalt nem igényel.”
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő második napon hatályát
veszíti.
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