Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (I.29.) 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 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §
(5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A képviselő-testület ülésére a képviselő-testület tagjain és a jegyzőn kívül állandó
meghívottak:/
„d) a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója”

2. §

A Rendelet 5. § (3) bekezdés f) pontja hatályát veszti.

3. §

A Rendelet 5. § (5) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A testület által elfogadott munkatervet elektronikusan meg kell küldeni:/
„m) a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatójának”

4. §

A Rendelet 23. § (3) bekezdés második mondata hatályát veszti.

5. §

A Rendelet 23. § (12) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
/Az (1) bekezdés a)-d) pont szerinti bizottságok általános feladatai:/
„d) a munkatervben meghatározott, a bizottság szakterületéhez tartozó rendelettervezetek
előkészítése, véleményezése”

6. §

A Rendelet 4. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Elbírálja az államilag támogatott ZFR-CSH/2016 kódszámú, Otthon Melege Program
„Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatása” alprogramjához kapcsolódó kiegészítő önkormányzati támogatás biztosításáról
szóló 11/2016. (VI.5.) önkormányzati rendelet szerinti pályázatokat”

7. §

A Rendelet 5. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Elbírálja a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi
ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról szóló 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelet
szerinti kérelmeket és a kérelem jóváhagyása esetén az ösztöndíj összegének megállapításáról
támogató nyilatkozatot állít ki.”

8. §

A Rendelet 5. mellékletének 3. és 4. pontja hatályát veszti.

9. §

Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba és 2017. február 2. napján hatályát veszti.
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