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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény, 6. § (5) és (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) 

bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában és 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikkében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

vagyonáról szóló 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 11. § 

(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A Képviselő-testület gazdasági társaságonként, vagy ügyenként, ügycsoportonként 

határozatban dönthet úgy, hogy felhatalmazza a polgármestert, távolléte esetére pedig más 

személyt az Önkormányzat képviseletére a közreműködésével működő gazdasági 

társaságok taggyűlésében, vagy közgyűlésében. E felhatalmazása körében a polgármester a 

Képviselő-testület hatályos határozataival és rendeleteivel összhangban, az Önkormányzat 

érdekében látja el feladatát, a taggyűlésen, vagy közgyűlésen részt vehet, szavazhat, a 

szükséges jelenléti íveket, jegyzőkönyveket, dokumentumokat aláírhatja, hatásköre 

gyakorlásáról pedig a polgármester beszámolójában számol be a Képviselő-testület 

számára.” 

(2) A Rendelet 11. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti döntésekről az egyszemélyes gazdasági társaságok 

esetében a polgármester írásban értesíti az ügyvezetőt.” 

(3) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A gazdasági társaságok ügyvezetőinek javadalmazásával, szabadságával és más 

munkáltatói jogkörbe tartozó, de a 11. §-ban nem nevesített ügyekkel kapcsolatos 

döntéshozatalra a polgármester jogosult, az adminisztratív teendők ellátására a 

polgármester, vagy írásbeli megbízása alapján a Tulajdonosi Bizottság elnöke jogosult. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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ZÁRADÉK 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2015. június 

24. napján tartott ülésén alkotta, 2015. június 25. napján kihirdetésre került.  
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