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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében el-

járva a következőket rendeli el: 

 

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

(a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés 12. pontjának i) alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„i) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatások 

(ápolási támogatás, rendkívüli települési támogatás, köztemetés, gyógyszerkiadások vi-

seléséhez nyújtott települési támogatás, lakhatási támogatás, adósságcsökkentési támo-

gatás és adósságkezelési tanácsadás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támoga-

tás, karácsonyi települési támogatás, közműfejlesztési támogatás, babaköszöntő csomag, 

lakáshoz jutók támogatása) biztosításáról a helyi rendeleteiben meghatározott mértékig 

a polgármesteri hivatal közreműködésével,” 

2. § A Rendelet 10. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) írásos beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és amennyiben azt 

a polgármester szükségesnek tartja, a polgármester, az alpolgármester tevékenységéről.” 

3. § A Rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontjának fa) alpontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„fa) Általános Igazgatási Iroda” 

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

„h) Kihelyezett ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: Lakihegyen hetente 7 óra, Felsőta-

gon a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat akadályoztatása esetén hetente 3 óra.” 

5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép. 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző  

 

Szabó József 
polgármester 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2015. április 

29. napján tartott ülésén alkotta, 2015. április 30. napján kihirdetésre került.  
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jegyző 



Melléklet a 14/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 
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A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 

 


