
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
11/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
 
 

1. § 
 
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési szabályzatáról szóló 11/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

 
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett    Balázs Márta 
           polgármester            jegyző 

 
 
 
 
Kihirdetve: Piliscsév, 2021. szeptember….. napján. 
 
 
 
        Balázs Márta 
             jegyző 
 



 

1. melléklet 
 
1. A Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2019 (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép: 
 
„4. Piliscsév község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól 
szóló 17/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelet alapján a vagyongazdálkodással kapcsolatos 
hatáskörök.” 
 
2. A Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2019 (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki: 
 
„5.  A településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.13.) önkormányzati rendeletben a  
településképi feladatok ellátásával kapcsolatos hatáskörök. ” 
 
3. A Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2019 (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki: 
 
„6.  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a közúti közlekedési igazgatás 
területén: 
a) Gyakorolja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (5) bekezdésében, 34. § 
(2), (4), (5) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatásköröket. 
b) Gyakorolja a Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak tekintetében a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) 
pontjában, 34. § (3) bekezdésében, 36. § (1), (3) bekezdésében, 37. § (2) –(3) bekezdésében, 
41. § (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) bekezdésében és 43. § (1) 
bekezdésében meghatározott közútkezelői hatásköröket. ” 
 
4. A Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2019 (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki: 
 
„7.  Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.04.) önkormányzati 
rendeletének: 
a)  17. § (2) bekezdése alapján kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az 
Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási elő irányzatok 
között átcsoportosítást hajtson végre, 
b)  21. § alapján a  céltartalék felett 1 millió forintos értékhatárig rendelkezzen.” 
 
 
 
 
 


