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Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontja feladatkörében eljárva, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján  
a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról az 
alábbiakat rendeli el:  
 
1.  §   (1) A Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi 14. § 
(1) bekezdés lép:  
„(1)  A Képviselő – Testület ülésének összehívása (rendes ülés, vagy 
rendkívüli ülés, illetve rendes zárt ülés, vagy rendkívüli zárt ülés) meghívóval 
és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett csak a képviselők e-mail 
címére történő megküldése formájában történik, mely e-mail címet a képviselők 
megadtak, vagy e-mail cím hiányában az önkormányzati hivatal készített 
részükre.  
 

 (2) A Rendelet 14. § -a az alábbi (6) – (7) bekezdéssel egészül ki:   
„(6) A meghívó és előterjesztés megismeréséhez a képviselők részére az 
önkormányzat laptopot biztosított, melyet a képviselők használni kötelesek a 
testületi üléseken (pénzügyi bizottsági testületi képviselő tagok a pénzügyi 
üléseken is) és az előterjesztések megismeréséhez. A laptop használattal, 
karbantartásával kapcsolatos részletes szabályokat a polgármester határozza 
meg.  
(7) A tanácskozási joggal résztvevők és a meghívottak részére is csak az e-mail 
formában történik a meghívó és szükség esetén az előterjesztés továbbítása, 
hasonló módon, mint a képviselőkhöz azzal az eltéréssel, hogy a meghívottak, 
tanácskozási joggal résztvevők és a külső pénzügyi bizottsági tagok részére a 
laptop, és e-mail cím hiányában az önkormányzat hivatal részéről részükre e-
mail cím készítése nem biztosított. Ezen szabályozás a pénzügyi bizottságra, 
annak tagjaira és működésére is vonatkozik.” 

 
2. §  E rendelet 2012. február 1.-én lép hatályba, majd a hatályba lépését követő napon  

hatályát veszti.  
 
Szabó József     Juhász Péter 

                       polgármester            jegyző    
 
Záradék: 
 



E rendelet 2012. február 1. napján lett kihirdetve. 
Juhász Péter 
       jegyző 

 


