
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (VII.29.) önkormányzati rendelete 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló, többször módosított 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról az 

alábbiakat rendeli el: 

 

1. § A R. 16. § (3) c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(3) c) A képviselő-testület az éves munkaterve szerinti rendes ülésen a napirend tárgyalása előtt a polgármester 

szóban tájékoztatást ad a két ülés között történt fontosabb községi eseményekről. A tájékoztatóhoz a képviselők 

egy alkalommal kérdéseket tehetnek fel, amelyre a polgármester megadja a választ.” 

 

 

2. § A R. 43. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetére vonatkozó 

szabályokat Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szentendre Város Önkormányzatának 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete állapítja meg. 

 

 

 3. § A R. 44. § (1) – (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„44. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására - az Mötv. 85. § 

(1) bekezdése alapján - 2013. január 1-jei hatállyal, Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületével 

megkötött megállapodás értelmében közös önkormányzati hivatalt hozott létre.  

(2) A közös önkormányzati hivatal önálló jogi személy.  

(3) A képviselő-testület hivatalának elnevezése: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Székhelye: 2000 

Szentendre, Városház tér 3. 

(4) A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét 

Szentendre Város Önkormányzat képviselő-testületének a Szentendre Város Önkormányzata szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete állapítja meg.” 

 

 

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2015. július 27. 

 

 

 

 

Tóth Attila     dr. Gerendás Gábor 
              polgármester      jegyző 

 

 

 

Záradék: 
A rendelet 2015. július 29-én kihirdetésre került. 

 

        dr. Gerendás Gábor 
                  jegyző 

 


