
  
  

  

  

  

  

  

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2020. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI  

RENDELETE 

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 

19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 



Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 

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

(a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép: 

„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:” 

2. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ülésszak ülésnapokból áll. A képviselő-testület az ülésszak tartama alatt általában 

minden hónap utolsó szerdai napján tartja rendes ülését. A képviselő-testület évente 

legalább hat rendes ülést tart.” 

3. § A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület ülésére csak bizottsági javaslattal, véleménnyel ellátott írásbeli 

előterjesztés nyújtható be, kivéve a rendkívüli ülések anyagait és a sürgősségi 

indítványokat.” 

4. § A Rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Sürgősségi indítvány előterjesztésére a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, 

vagy 4 képviselő együttesen jogosult. A sürgősségi indítványt legkésőbb az ülést 

megelőző napon 9 óráig írásban kell benyújtani a polgármesterhez. A sürgősségi 

indítványt a képviselők részére legkésőbb az ülés helyszíni kiosztású anyagaként kell 

továbbítani, és utólag gondoskodni kell az anyag EDTR-en való rögzítésről.” 

5. § A Rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, határozati javaslatot 

és kihirdeti a határozatokat,” 

6. § A Rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(3) A szavazás szakaszában csak a szavazás menetét érintő ügyrendi javaslatot lehet 

tenni.” 

7. § A Rendelet 30. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (Az Mötv. 50. §-ában foglaltakon túl minősített többség szükséges:) 

„c) a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházásához,” 

8. § A Rendelet 28. alcíme helyébe a következő alcím lép: 

„28. A Polgármesteri Hivatal létrehozása, a működéséhez szükséges feltételek 

biztosítása, belső szervezeti tagozódása” 



9. § A Rendelet 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján az önkormányzat tárgyévi 

költségvetésében meghatározza a Polgármesteri Hivatal létszámát, a működéséhez 

szükséges előirányzatokat, a működési és fenntartási költségeket.” 

10. § A Rendelet 29. alcíme helyébe a következő alcím lép: 

„29. A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje, a polgármester és 

alpolgármester ügyfélfogadási ideje” 

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

„b) Polgármester ügyfélfogadási ideje: minden hónap utolsó csütörtök napján, az előzetes 

bejelentkezés során meghatározott időpontokban.” 

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

„(3) A Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet időtartama 

a) nyáron legfeljebb három egybefüggő naptári hét, a Képviselő-testület ülésezési 

szünetének időszakában,  

b) télen legfeljebb három egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő 

vasárnapig tart.” 

(3) A Rendelet 53. §-a a következő (3c)-(3d) bekezdéssel egészül ki: 

„(3c) A jegyző az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 

szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 

(3d) A jegyző az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy legalább ügyeleti 

szinten biztosítsa a hivatali zavartalan ügymenetet és feladatellátást.” 

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

     „(4) A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési rendjét, feladatainak ellátására 

vonatkozó részletes szabályokat a polgármester és jegyző által normatív utasításban 

kiadott Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.” 

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

„(4) A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának lehetőségét 

évente a költségvetés készítésekor megvizsgálja, és a támogatás összegét a 

költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben megállapítja.” 

13. § A Rendelet 70. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

[E rendelet mellékletei és függelékei:] 

„1. melléklet: 

2. melléklet:   

3. melléklet: Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása 

a) Szigetszentmiklós Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a működési 

feltételek biztosítása 

b) Szigetszentmiklós Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata részére a működési 

feltételek biztosítása 



c) Szigetszentmiklós Város Német Nemzetiségi Önkormányzata részére a működési 

feltételek biztosítása 

d) Szigetszentmiklós Város Román Nemzetiségi Önkormányzata részére a működési 

feltételek biztosítása 

4. melléklet:   

1. függelék: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai 

2. függelék: a bizottsági tagok névjegyzéke 

3. függelék: Települési nemzetiségi önkormányzatok tagjainak névjegyzéke 

4. függelék: Jegyzék a névszerinti szavazásnál a képviselők szavazási sorrendjéről 

5. függelék: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati 

funkciók szerinti besorolása” 

14. § Hatályát veszti a Rendelet 52. § (2) bekezdése és 1. melléklete. 

15. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba. 

dr. Szilágyi Anita 

jegyző 
Nagy János 
polgármester 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere ezen rendeletét 2020. december 

14. napján alkotta, 2020. december 15. napján kihirdetésre került.  

 

dr. Szilágyi Anita 
jegyző 


