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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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés 2. pontjának a) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„a) légszennyezés elleni védelemről (füstködriadó terv, háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezés, avar és kerti hulladékégetés), zaj és rezgés elleni védelemről (csendes övezet 
kialakítása, zajcsökkentési intézkedési terv készítése, helyi szabályok megalkotása),” 

(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. A helyi közutak és közterületek fenntartása körében gondoskodik: A helyi közutak 
fenntartásáról, tisztán tartásáról, a hó eltakarításról és az út síkossága elleni védekezésről, 
valamint a biztonságos közlekedés biztosításáról, a helyi közút forgalmának biztonságát 
veszélyeztető helyzet elhárításáról, a forgalmi rend kialakításáról és felülvizsgálatáról, a 
kötelezettségeinek megszegésével okozott károk megtérítéséről, közúti jelzések, 
hóvédművek, műtárgyak elhelyezéséről, útellenőri szolgálat működtetéséről, a közterületi 
zöldterületek karbantartásáról, rendszeres kaszáltatásáról a polgármesteri hivatal, a feladatok 
ellátásával megbízott gazdasági társaság, valamint egyedi megállapodás keretében más 
vállalkozó igénybevételével.” 

(3) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 12. pontjának a)-b) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„a) az óvodai nevelésről, a magyar nyelvi előkészítés, valamint a nemzetiség nyelvén folyó 
nevelés iránti igény évenkénti felméréséről, 

b) a köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele tárgyában megkötött megállapodás 
figyelembevételével az esetenként közös működtetéssel összefüggő feladatokról, a 
közétkeztetést szolgáló konyhák üzemeltetéséről,” 

(4) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 13. pontjának c)-d) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„c) a település könyvtári ellátás biztosításáról a Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
fenntartásával és annak közreműködésével, 

d) a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról, közművelődési, közgyűjteményi és 
művészeti tevékenység helyi irányításáról, ellenőrzéséről, intézmények, szervezetek 
fenntartásáról, működtetéséről a helyi rendeletében meghatározott módon és mértékig a 
polgármesteri hivatal és a Városi Könyvtár és Közösségi Ház közreműködésével.” 

(5) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14. A nemzetiségi jogok érvényesítésének biztosítása érdekében együttműködik a városban 
működő települési nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
szerint biztosítja működési feltételeiket a polgármesteri hivatal közreműködésével.” 

(6) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 16. pontjának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) a hatáskörébe és illetékességébe tartozó panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel 
kapcsolatos feladatok ellátásáról a polgármesteri hivatal közreműködésével,” 

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



„b) a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban, az RSD Parti Sáv Önkormányzati 
Társulásban, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében (TÖOSZ), a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társulásban (FAÖT) és a Magyar Zarándokút Önkormányzati 
Társulásban való részvételről a társulási megállapodás keretei között;” 

(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdés h)-i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„h) helyi múzeum fenntartásáról, működtetéséről, közösségek tevékenységének 
támogatásáról, művészeti intézmények (Filmszínház), alkotó munka támogatásáról;  

i) a Kisváros című helyi újság kiadásáról, elektronikus médiaszolgáltatók 
közreműködésével közcélú műsorszolgáltatásról, a „Szigetszentmiklós város hivatalos 
oldala” elnevezésű facebook oldal üzemeltetéséről;” 

3. § A Rendelet 52. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 

„j) Adóhatósági Osztály 
ja) Helyi Adó Iroda 
jb) Gépjárműadó és Végrehajtási Iroda” 

4. § (1) 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.” 

(2) A Rendelet 53. §-a a következő (3a)-(3b) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A jegyző az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási 
terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 

(3b) A jegyző az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy legalább ügyeleti 
szinten biztosítsa a hivatali zavartalan ügymenetet és feladatellátást.” 

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

6. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

7. § Hatályát veszti a Rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontjának fc)-fd) alpontja. 

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző  

 

Szabó József 
polgármester 

ZÁRADÉK 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2018. 
november 14. napján tartott ülésén alkotta, 2018. november 15. napján kihirdetésre került.  

 

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző
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1. melléklet a 24/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelethez  

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

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 


