
Érdi Újság 13XIX. évfolyam, 2009. március 19.

az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 
és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 17/2004. 
(VI. 01.) ÖK. rendeletét (továb
biakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:
1. § A Rendelet 14. § (5) bekez
dése az alábbiak szerint változik: 
„(5) A Közgyűlés üléseire meg 
kell hívni:
a) a képviselőket,
b) a jegyzőt, aljegyzőt,
c) a város országgyűlési képvi
selőjét,
d) a kisebbségi önkormányzatok 
elnökeit,
e) a könyvvizsgálót,
f) a sajtó képviselőit,
g) a város díszpolgárait,
h) a KözépMagyarországi Re
gionális Közigazgatási Hivatal 
vezetőjét,
i) az előterjesztések készítőit,
j) a bizottságok nem képviselő 
tagjait,
k) a Polgármesteri Hivatal szerve
zeti egységeinek vezetőit, 
l) a napirenddel érintett intéz
mény, vállalkozás, egyéb szerve
zet vezetőjét,
m) a városi érdekegyeztető 
tanács, munkaadói és munka
vállalói érdekközösségek képvi
selőit,
n) a városban működő egyházak 
vezetőit,  
o) továbbá azokat, akiket a pol
gármester, a bizottságok, a kép
viselőcsoportok, vagy a napirendi 
pont előadója indokoltnak tart;
p) a Közgyűlésben képviselőcso
portot alakító pártok, társadalmi 
szervezetek helyi szervezeteinek 
képviselőit.”
2. § A rendelet 14. § (6) és (7) 
bekezdése a következőképpen 
módosul:
„(6) A meghívóval együtt kell 
kézbesíteni az írásos előterjesz
téseket is. Az (5) bekezdés a)–f) 
pontjában meghatározottakat 
– az Ötv. rendelkezéseinek figye
lembevételével – az összes írá
sos előterjesztés megküldésével 

kell meghívni, a c)–f) pontokban 
felsoroltakat nyilatkozatuknak 
megfelelően postai vagy elekt
ronikus úton, illetve az EDtR 
rendszeren keresztül; a k)–m) 
pontjában meghatározottak írá
sos előterjesztést csak ahhoz a 
napirendi ponthoz kapnak, ame
lyikhez meghívásuk kapcsolódik. 
Az (5) bekezdés g)–j) és n)–o) 
pontjában meghatározottakat a 
meghívó megküldésével kell a 
Közgyűlés ülésére meghívni, nyi
latkozatuknak megfelelően pos
tai, illetve elektronikus úton. A 
Polgármesteri Hivatal szervezeti 
egységeinek vezetőit elektronikus 
úton kell az ülésre meghívni.
Az írásos előterjesztések meg
küldése a képviselők részére az 
Elektronikus Döntéstámogató 
Rendszerrel (a továbbiakban: 
EDtR) történik. Az ülés előterjesz
téseinek elérhetőségéről a képvi
selők smsben kapnak értesítést. 
(7) A képviselők részére a meghí
vóval együtt interpellációs jegyet 
kell küldeni. Az interpellációs 
jegy megküldése elektronikus 
úton (email) történik.”
3. § (1) A Rendelet 29. § (3) 
bekezdése a következő mondattal 
egészül ki:
„(3) Sürgős előterjesztést legké
sőbb a Közgyűlés ülését megelőző 
napon 12 óráig a polgármesternél 
– írásban – lehet benyújtani. A 
sürgős előterjesztést legkésőbb az 
ülést megelőző nap 16.00 óráig 
rögzíteni kell az EDtR rendszer
ben.”
(2) A Rendelet 33. § (1) bekezdé
se az alábbiak szerint egészül ki:
„(1) A Közgyűlés bizottsága a ren
deletalkotási, és a határozati javas
lathoz – az ezekhez benyújtott 
módosító javaslatokat is értékelő 
– javaslatot tartalmazó határoza
tot nyújthat be a Közgyűlésnek. A 
határozatot – amennyiben lehet
séges – az ülést megelőzően rögzí
teni kell az EDtR rendszerben.”
4. § (1) A Rendelet 47. § (6) 
bekezdése kiegészül a következő 
mondattal:

„(6) Rendelettervezettel kapcso
latos érdemi módosító indítványt 
írásban, szövegszerű javaslattal 
az ülést megelőző napon 12 óráig 
lehet a jegyzőhöz benyújtani. A 
módosító indítványt legkésőbb az 
ülést megelőző nap 16.00 óráig 
rögzíteni kell az EDtR rendszer
ben.”
(2) A Rendelet 48. § (2) bekez
dése az alábbiakkal egészül ki:
„(2) A kihirdetett rendeletet az Érdi 
Újságban közzé kell tenni, meg 
kell jelentetni az Önkormányzat 
hivatalos honlapján, valamint el 
kell juttatni a Közgyűlés tagjai
nak, a kisebbségi önkormányza
tok elnökeinek, és a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárnak. A képviselők 
az önkormányzati rendeleteket 
elektronikus úton, a kisebbségi 
önkormányzatok elnökei nyilat
kozatuk alapján elektronikusan 
vagy papír formátumban kapják 
meg.”
5. § A Rendelet 56. § (1) bekezdé
sének l) pontja hatályát veszti.
6. § A Rendelet 57. § (4) bekez
dése a következők szerint egészül 
ki:
„(4) A bizottság ülését úgy kell 
összehívni, hogy a meghívót, és 
az előterjesztéseket a bizottság 
tagjai az ülést megelőzően leg
alább 3 nappal kézhez kapják. 
A bizottsági ülésekre készült 
előterjesztéseket a képviselők 
az EDtR rendszeren keresztül, a 
nem képviselő bizottsági tagok 
nyilatkozatuk szerint az EDtR 
rendszeren keresztül, elektroni
kus levélben vagy postai úton 
kapják meg.”
7. § A Rendelet 80. § (2) bekez
dése az SZMSZ függelékeinek 
felsorolásáról új, 6. függelékkel 
egészül ki:
„6. számú függelék: Felhasználói 
segédlet az EDtR rendszer hasz
nálatához.
8. § (1) A Rendelet 3. számú 
„A Közgyűlés által a bizottságok
ra átruházott feladat és hatás
körök” mellékletében szereplő, a 
Közbeszerzési Bizottság hatáskö

reit felsoroló pontok hatályukat 
vesztik.
(2) A Rendelet 5. számú mellék
lete, „A Közgyűlés által a pol
gármesterre átruházott hatáskö
rök (törvény, kormányrendelet, 
miniszteri rendeletek)” – a számo
zások értelemszerű módosulása 
mellett – az alábbi hatáskörökkel 
egészül ki:
„A Közgyűlés át nem ruház
ható hatásköreit kivéve az 
Önkormányzat nevében lebonyo
lított közbeszerzési eljárásokban 
döntéshozatali jogkörrel rendel
kezik:

• az eljárás megindítása, a 
közbeszerzési eljárás felelős
ségi rendjének meghatározá
sa, a bírálóbizottság személyi 
összetételének meghatározása, 
az ajánlati/részvételi felhívás, a 
dokumentáció, elfogadása, az 
érvénytelenség megállapítása, 
valamint az eljárás eredményé
nek megállapítása tekintetében. 
• Dönt az önkormányzat szám
lavezető hitelintézete megvá
lasztásáról  
1992. évi XXXVIII. tv 99. § (2)
217/2008. (XII. 30.) Korm. rend. 
103. § (1)
• Megbízza az önkormányzat 
könyvvizsgálóját. 
1990. évi LXV. tv. 92/A. § (1)” 

9. § A Rendelet 4. számú mel
lékletének: „A bizottságok sze
mélyi összetétele és feladatai, a 
Közgyűlés által létrehozott tele
pülésrészi önkormányzatok” 12. 
pontja hatályát veszti.
10. § A Rendelet 3. számú füg
gelékének címe „A bizottságok, 
helyi kisebbségi önkormányza
tok, társulás önkormányzati ren
deletben, határozatban meghatá
rozott feladat és hatáskörei”re 
változik.
11. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba. 

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

közzététel

M E G H Í V Ó 
a Fenyves – Parkváros Településrészi Önkormányzat

 
2009. március 24-én, kedden 17.00 órakor kezdődő ülésére 

 
Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola  

(Érd, Törökbálinti u. 1.) 
 
 

M E G H Í V Ó 
a Tusculanumi Településrészi Önkormányzat 

2009. március 23-án, hétfőn 18.00 órakor kezdődő ülésére 
 

Az ülés helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola  
(Érd, Gárdonyi út 1/B)

 
 

M E G H Í V Ó 
az Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat

 
2009. március 25-én, szerdán 17.00 órakor kezdődő ülésére 

 
Az ülés helye: Casino Üzletház (Érd, Balatoni út 66.)

 
 

M E G H Í V Ó 
a Postástelep – AlsóParkváros Településrészi Önkormányzat 

2009. március 19-én, csütörtökön 18.00 órakor  
kezdődő ülésére 

 
Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

(Érd, BajcsyZsilinszky u. 19–21.) 6. sz. terem
 
 

M E G H Í V Ó 
az Érdligeti Településrészi Önkormányzat 

2009. március 23-án, hétfőn 18.00 órakor kezdődő ülésére 
 

Az ülés helye: Hunyadi Mátyás Általános Iskola  
(Érd, Túr utca 5–7.)

Érdi Városi Polgárõr Egyesület
2030 Érd, Fûtõ u. 41.

Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén 17–18 óra között.

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig. Telefon: 06-30/621-2596

Macsotay Tibor elnök


