SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2019. (X.29.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
a szervezeti és működési szabályzatról szóló
19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a
polgármester és a helyettesítésére kijelölt alpolgármester tartós akadályoztatása esetén
az ülést a Városfejlesztési Bizottság elnöke, hiányában a korelnök hívja össze és
vezeti.”
2. § A Rendelet IV. Fejezet címe helyébe a következő fejezet cím lép:
„IV. Fejezet
Az önkormányzati képviselő”
3. § A Rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat, az alábbiak szerinti
létszámmal hozza létre:
a) Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
b) Városfejlesztési Bizottság
c) Szociális és Egészségügyi Bizottság
d) Ifjúsági és Sport Bizottság
e) Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
f) Közbeszerzési Bizottság
g) Tulajdonosi Bizottság
h) Pénzügyi Bizottság
i) Buckai-, Lakihegyi és Északi Városrészek Fejlesztési Bizottsága

9 fő
10 fő
13 fő
13 fő
13 fő
5 fő
10 fő
11 fő
15 fő”

4. § A Rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § A képviselő-testület saját tagjai közül 2 fő főállású alpolgármestert választ.”
5. § A Rendelet 48. §-ahelyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester és alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének
megállapítására, jutalmazására – az Mötv. 71. §-ának illetve 80. §-ának keretei között –
a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot, azt a képviselő-testület egyedi határozatban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja
tiszteletdíja, természetbeni juttatása és költségtérítése mértékét önkormányzati
rendeletben szabályozza.”
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6. § Hatályát veszti a Rendelet 21. alcíme és 37. §-a.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző

Nagy János
polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2019.
október 28. napján tartott ülésén alkotta, 2019. október 29. napján kihirdetésre került.

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző
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