
 
 

 

 

  
 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának  

2015. évi költségvetésről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
  

  



Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (8) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(8) Az önkormányzati kiadások között 10.000 eFt általános 1.268.854 eFt céltartalékot állapít 

meg a 17. melléklet szerint.” 

 

2. § A Rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(9) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámkereteit 6187,5 főben, a 

közcélú foglalkoztatottak létszámát 85 főben 21. mellékletben részletezve határozza meg.” 

 

3.§ A Rendelet 

a) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet  1. melléklete lép, 

b) 2. melléklete helyébe a jelen rendelet  2. melléklete lép, 

c) 3. melléklete helyébe a jelen rendelet  3. melléklete lép, 

d) 3.1  melléklet helyébe a jelen rendelet 4.  melléklete lép, 

e) 3.4 melléklet helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép, 

f) 4.  melléklet helyébe a jelen rendelet 6.  melléklete lép, 

g) 4.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép, 

h) 4.2 melléklet helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép, 

i) 4.2.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép, 

j) 4.4 melléklete helyébe a jelen rendelet  10. melléklete lép, 

k) 5. melléklete helyébe a jelen rendelet  11. melléklete lép, 

l) 6. melléklete helyébe a jelen rendelet  12. melléklete lép, 

m) 8. melléklete helyébe a jelen rendelet  13. melléklete lép, 

n) 17. melléklet helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép, 

o) 21. melléklet helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép, 

p) 23.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép, 

 

4. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet 2. §-a és 3. § o) pontja 2015. április 1-jén lép hatályba. 

dr. Matus-Borók Dóra  

jjeeggyyzzőő      
Szabó József  

ppoollggáárrmmeesstteerr  

 

 



ZÁRADÉK 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2015. március 25. 

napján tartott ülésén alkotta, 2015. március 26. napján kihirdetésre került.  

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 


