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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) 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„29. § A képviselő-testület a Mötv. 49. § (2) bekezdése szerint, a személyes érintettség-

re vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit önkor-

mányzati rendeletben szabályozza.” 

2. § (1) A Rendelet 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A nyilvános ülés előterjesztéseit, jegyzőkönyveit, hanganyagát, döntéseit érintő 

közérdekű adatigénylést az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kell teljesíteni.” 

(2) A Rendelet 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A közérdekű adat iránti igény teljesítése érdekében készített másolatért fizetendő 

költségtérítés mértéke  

a) az adat meghatározott szempontok szerinti előállítását, csoportosítását végző sze-

mélynek az adat előállítására, csoportosítására fordított munkaórája és az egy órára eső 

illetményének szorzata, növelve ezen illetményösszeg után fizetendő szociális hozzájá-

rulási adóval, 

b) a másolat készítésével kapcsolatos költség, 

c) a másolat készítésére felhasznált adathordozó költsége 

együttes összege.” 

3. § A Rendelet 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A képviselő-testület az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja, a ta-

nácsnok tiszteletdíja, természetbeni juttatása és költségtérítése mértékét önkormányzati 

rendeletben szabályozza.” 

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

„c) Alpolgármester ügyfélfogadási ideje: minden hónap utolsó szerdája 11.00-13.00 

óráig” 

(2) A Rendelet 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Polgármesteri Hivatal 2014. december 22-23., 2014. december 29-31., 2015. jú-

lius 27-31., 2015. december 21-23., 2015. december 28-31. között igazgatási szünetet 

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

5. § A Rendelet 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„59. § (1) Az önkormányzati képviselői és a nem képviselő bizottsági tagi vagyonnyi-

latkozatot a Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. 

(2) Az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok és hozzátartozóik 

vagyonnyilatkozatát az egyéb iratoktól fizikailag is elkülönítetten és együttesen kell ke-

zelni.” 



6. § A Rendelet 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„68. § A nem képviselő bizottsági tag az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsé-

gekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 3. § (3) bekezdés e) pont-

ja alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. A 60-67. § rendelkezéseit, a Vnytv. elté-

rő rendelkezései hiányában, a nem képviselő bizottsági tag és hozzátartozója vagyon-

nyilatkozatára is alkalmazni kell.” 

7. § A Rendelet 70. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A rendelet 53. § (3) bekezdése 2016. január 1. napján hatályát veszti.” 

8. § A Rendelet 2. melléklete és 4. melléklete hatályát veszti. 

9. § 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 2014. nov-

ember 26. napján tartott ülésén alkotta, 2014. november 27. napján kihirdetésre került.  

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző 


