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RENDELETE 

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 
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módosításáról 
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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, 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) 50. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„50. § A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatásuk esetén a Mötv. 82. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a jegyzői 

feladatokat a jegyzői kabinetvezető látja el.” 

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

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

a) Polgármesteri Kabinet 

b) Alpolgármesteri Kabinet 

c) Aljegyzői Kabinet 

d) Jegyzői Referatúra 

e) Hatósági Osztály 

ea) Általános Igazgatási Iroda 

eb) Rendvédelmi és Közbiztonsági Iroda 

ec) Szociális Iroda 

f) Pénzügyi Osztály 

fa) Pénzügyi Iroda 

fb) Költségvetési és Számviteli Iroda 

g) Adóhatósági Osztály 

ga) Helyi Adó Iroda 

gb) Gépjárműadó és Végrehajtási Iroda 

h) Szervezési Osztály 

ha) Testületi Iroda 

hb) Közszolgáltatás-fejlesztési Iroda 

hc) Ügyviteli Iroda 

i) Építéshatósági Osztály 

j) Városfejlesztési Projektosztály 

ja) Városfejlesztési, Településrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda 

jb) Projektiroda 

k) Városüzemeltetési Osztály 

ka) Városüzemeltetési Iroda 

kb) Út- és közmű Iroda” 

 

3. § A Rendelet 53. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„g) A Városfejlesztési Projektosztály és a Városüzemeltetési Osztály ügyfélfogadási 

ideje: hetente 10 óra.” 

4. § A Rendelet 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A településen közvetlenül választott roma, bolgár, német és román nemzetiségi 

önkormányzatok működnek.” 

5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

6. § Ez a rendelet 2019. december 1. napjától lép hatályba. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

Nagy János 

polgármester 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2019. 

november 4. napján tartott ülésén alkotta, 2019. november 5. napján kihirdetésre került.  

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 
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1. melléklet a 20/2019. (XI.05.) önkormányzati rendelethez 

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

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 


