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Szigetszentmiklós 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. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A jegyzőkönyveket és a határozatokat – a zárt ülés jegyzőkönyvei és a zárt ülésen hozott 

határozatok kivételével – az EDTR-en keresztül kell közzétenni. Az önkormányzati 

kitüntetési ügyben hozott egyedi határozat közzétételének időpontja legkorábban a kitüntető 

díj átadásának napja.” 

2. § A Rendelet 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei a következők: 

a) Polgármesteri Kabinet 

b) Jegyzői Kabinet 

c) Aljegyzői Kabinet 

d) Jegyzői Referatúra 

e) Igazgatási és Népjóléti Osztály 

ea) Általános Igazgatási Iroda 

eb) Rendvédelmi és Közbiztonsági Iroda 

ec) Népjóléti Iroda 

f) Pénzügyi Osztály 

fa) Pénzügyi Iroda 

fb) Költségvetési és Számviteli Iroda 

fc) Adóügyi Iroda 

fd) Vagyonellenőrzési és Leltározási Iroda 

g) Szervezési Osztály 

ga) Testületi Iroda 

gb) Közszolgáltatás-fejlesztési Iroda 

gc) Ügyviteli Iroda 

h) Településrendezési és Építéshatósági Osztály 

i) Városgazdálkodási Osztály 

ia) Városfejlesztési Iroda 

ib) Projektiroda 

ic) Városfenntartási Iroda” 

3. § (1) A Rendelet 53. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) Alpolgármester ügyfélfogadási ideje: minden hónap utolsó szerdája 8.00-10.00 óráig” 

(2) A Rendelet 53. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



„h) Kihelyezett ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: Lakihegyen hetente 3 óra.” 

4. § A Rendelet 53. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Polgármesteri Hivatal 2017. július 24-28. és 2017. december 21 – 2018. január 3. 

között igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet időszaka alatt ügyeletet biztosítani kell.” 

5. § A Rendelet a következő 53/A. §-sal egészül ki: 

„53/A. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők 

Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.” 

6. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

7. § Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző  

 

Szabó József 
polgármester 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2017. 

március 29. napján tartott ülésén alkotta, 2017. március 30. napján kihirdetésre került.  

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző 
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1. melléklet a 11/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

1. melléklet a 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelethez 

 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 


