Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2015. (X.24.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (3) bekezdésének helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) A munkaterv szerinti ülésre szóló meghívót a bizottsági egyeztetéseket, véleményezéseket
követően, legkésőbb az ülést megelőző ötödik napon, a rendkívüli ülésre szóló meghívót
lekésőbb a rendkívüli ülést megelőző negyedik napon elektronikusan vagy kézbesítés útján
kell megküldeni, valamint a nyilvánosság biztosítása érdekében Oroszlány város honlapján
közzé kell tenni.”
2. § A rendelet 5. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (5) A testület által elfogadott munkatervet elektronikusan meg kell küldeni:
a) a települési képviselőknek,
b) a bizottságok nem képviselő tagjainak,
c) a napirendi pont előterjesztőjének,
d) a munkatervbe felvett javaslat előterjesztőjének,
e) az országgyűlési képviselőnek,
f) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetőjének,
g) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatal
vezetőjének,
h) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének,
i) a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökének,
j) a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Oroszlány Városi Kapitányság
kapitányságvezetőjének,
k) Oroszlány Város Önkormányzat intézményei intézményvezetőinek,
l) Oroszlány Város Önkormányzat gazdasági társaságai igazgatóinak,
m) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerület igazgatójának,
n) az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal vezető munkatársainak,
o) a napirendi pont szakmai előkészítőjének.”
3. § A rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § Az önkormányzati rendeletet kihirdetés, a normatív határozatot közzététel céljából az
Oroszlányi Polgármesteri Hivatalban az elfogadásukat követő második munkanapon 3
napra ki kell függeszteni és az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni. A
kihirdetés módja az Oroszlányi Polgármesteri Hivatalban történő kifüggesztés, a
kihirdetés időpontja a kifüggesztést követő 3. nap.”
4. § A rendelet 21. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyzőkönyv eredeti példányát a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni, melyet- a zárt
ülésről készült jegyzőkönyv kivételével - Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár
részére elektronikusan meg kell küldeni.”
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5. § A rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
6. § Ez a rendelet 2015. október 25. napján lép hatályba és 2015. október 26. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. október 24.

Dr. File Beáta
jegyző
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