
Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete  

a 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított  

2/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására  
 

Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

 

Üröm Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 44. §, 45. §, 

48. § (2)-(4) bekezdés, 49. § (2) bekezdés, 50. §, 51. § (2) bekezdés, 52. § (1) bekezdés, 53. § 

(1)-(3) bekezdés, 57. § (1)-(2) bekezdés, 59. § (2) bekezdés, 68. § (3) bekezdés, 82. § (3) 

bekezdés, 84. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletét a következők szerint 

módosítja: 

 

Üröm Község Önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A rendelet 14. § (5) bekezdését a következők szerint módosítja: 

 

„Rendkívüli ülésen első sorban a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalhatók, illetve 

a polgármester által benyújtott sürgősségi indítvány.” 

 

2. § 

 

A rendelet 52. § (1) bekezdését a következők szerint módosítja: 

 

„a.) 11 tagú Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

b.) 3 tagú Ügyrendi Bizottság 

c.) 11 tagú Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság 

d.) 3 tagú Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság 

e.) 11 tagú Kulturális Bizottság 

f.) 11 tagú Közrendvédelmi, Ifjúsági és Sport Bizottság” 

 

3. § 

 

A rendelet 59. § kiegészül egy új 3.) bekezdéssel: 

 

„3.) A polgármester egy hónapban kétszer tart fogadóórát, a hónap páros heteiben.”  

 

4.§ 

 

Az önkormányzati rendelet módosított VI. fejezet 44. alpont 60. § helyébe az alábbi új, 60. § 

lép: 
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„44. Alpolgármester 

 

1.) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, a 

polgármester javaslatára, saját tagjai közül - titkos szavazással – két fő (2) főállású 

alpolgármestert választ.  

 

2.) Az alpolgármesterek főállásban látják el feladataikat.  

 

3.) Az alpolgármesterek feladatait a polgármester határozza meg és bízza meg az általános 

feladatokat ellátó alpolgármestert.  

 

4.) Az alpolgármesterek a polgármester irányítása mellett látják el feladataikat.  

 

5.) A főállású alpolgármesterek munkabérre jogosultak. 

 

6.) A főállású I. alpolgármester minden páratlan hét szerdáján 9-12 óráig ügyfélfogadást tart. 

A főállású II. alpolgármester minden páros hét szerdáján 9-12 óráig ügyfélfogadást tart” 

 

5. § 

 

1.) A 61. § megnevezése helyesen: „Jegyző, Aljegyző” 

 

2.) A 61. § (2) bekezdés kiegészül egy új c) ponttal:  

 

„Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző felett.  

 

3.) A 62. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A polgármester a jegyző javaslatára – figyelemmel a Mötv. 82. § (1) bekezdésére, 

pályázati feltételeknek, illetve képesítési előírásoknak megfelelő – aljegyzőt nevez ki.” 

 

6. § 

 

Az önkormányzati rendelet 71. § (2) bekezdés 9. melléklete helyébe az új módosított 9. 

melléklet lép.  

 

7. § 

 

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak. 

  

2.) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

3.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Üröm, 2019. október 30. 

 

 

 

Laboda Gábor        Dr. Halász Mónika 

polgármester         jegyző  
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Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 41. § (4) bekezdése alapján 

kihirdetve és kifüggesztve: 

 

2019. október 30. 

 

 

          Dr. Halász Mónika 

         Jegyző 
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12/2019 (X.30.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

 

Az önkormányzati rendelet 1. § -ához 

 

A rendelet 14. § (5) bekezdés szövegének módosítása vált indokolttá.  

 

 

Az önkormányzati rendelet 2. § -ához 

 

A bizottságok elnevezésében és létszámában történt változás indokolta a módosítást.   

 

 

Az önkormányzati rendelet 3. § -ához 

 

A két főállású alpolgármester megválasztásával a polgármester fogadóóráját újra kellett 

szabályozni.  

 

Az önkormányzati rendelet 4. § -ához 

 

A korábbi egy főállású polgármester helyett 2 főállású alpolgármester kerül megválasztásra.  

 

Az önkormányzati rendelet 5. § -ához 

 

Figyelemmel a Mötv. vonatkozó előírásaira, a jegyző helyettesítésére aljegyző foglalkoztatása 

indokolt.  

 

Az önkormányzati rendelet 6. § -ához 

 

A határidők elírása tette indokolttá a pontosítást.  

 

Az önkormányzati rendelet 7. § -ához 

 

A vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazza 

 

 

 

Üröm, 2019. október 30. 

 

       Laboda Gábor sk.  

       Polgármester  


