Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.03.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.3.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja:
I.
Módosító rendelkezések
1. §
A Rendelet a következő új 10/B. §-al egészül ki:
„(1) A jegyző a képviselő-testületi ülést megelőző tizenötödik és tizedik munkanap között
összehívja a bizottsági elnöki értekezletet.
(2) A bizottsági elnöki értekezletre meghívót kap a polgármester, az alpolgármesterek, és a
bizottsági elnökök.
(3) A bizottsági elnöki értekezleten az érintettek megfogalmazzák véleményüket az elkészítés alatt
álló és a már elkészített előterjesztésekkel kapcsolatban.
(4) A bizottsági elnöki értekezleten az elhangzott vélemények és információk ismeretében a
bizottsági elnökök döntenek a bizottsági ülés pontos időpontjáról, valamint a meghívóban
szereplő napirendi javaslatok véglegesítéséről.
(5) A bizottsági elnöki értekezletről emlékeztető készül, melyet a jelenlevők aláírnak.”
2. §
A Rendelet 42. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Képviselő-testület állandó bizottságai:
1. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2. Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság.”
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3. §
A Rendelet 42. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A bizottságok tagjainak számára, elnökeinek, alelnökeinek, tagjainak személyére a
Polgármester az alakuló ülésen tesz javaslatot.”
4. §
A Rendelet 42. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A bizottságok elnökét, alelnökét és tagjait a Képviselő-testület minősített többséggel választja
meg. A bizottság tagjainak több mint fele csak képviselő lehet. A bizottság elnökének,
alelnökének csak képviselő választható meg.”
5. §
A Rendelet 42. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A bizottság alelnöke távollétében helyettesíti a bizottság elnökét. A bizottság alelnökére a
bizottság elnökére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.”
6. §
A Rendelet 43. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A bizottsági elnöki, alelnöki tisztség, tagság megszűnik:
a.) A Képviselő-testület megbízatásának lejártával, illetve a képviselői megbízatás
megszűnésével,
b.) felmentéssel,
c.) lemondással,
d.) a képviselő vagy tag halálával.”
7. §
A Rendelet 43. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A bizottsági elnöki, alelnöki tisztségről történő lemondást a Képviselő-testület ülésén kell
bejelenteni és a tisztség a bejelentés napján szűnik meg.”
8. §
A Rendelet 45. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén a
bizottság ülését az alelnök hívja össze és vezeti. A bizottsági ülés vezetésére a 20. § (3) – (4)
bekezdéseiben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”
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9. §
A Rendelet 45. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A bizottság üléseit úgy kell összehívni, hogy az legalább 5 munkanappal a képviselő-testületi
ülés elé essen. A meghívót és az előterjesztéseket úgy kell kiküldeni, hogy a meghívót legalább 5
nappal, az előterjesztéseket legalább 2 nappal az ülés időpontját megelőzően megkapják a tagok és
a (4) bekezdésben meghatározott résztvevők.”
10. §
A Rendelet 76. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A helyi nemzetiségi önkormányzatok megnevezését, tagjainak felsorolását a 3. számú függelék
tartalmazza.”
11. §
A Rendelet 2. melléklete az alábbiak szerint módosul:
„2. melléklet
a 5/2007. (IV.3.) sz. rendelethez, a Képviselő-testület által átruházott feladat- és
hatáskörökről, illetőleg az állandó bizottságok egyéb feladatköreiről
I.
A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök:

1) Megállapítja a temetési segélyt, átmeneti segélyt, rendkívüli átmeneti segélyt, a normatív
lakásfenntartási támogatást, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 43/B. §-a szerinti ápolási díjat, az étkezési térítési díj kedvezményt, a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást helyi rendelet alapján.
2) Átadja a helyi kitüntetéseket és díjakat a vonatkozó helyi rendelet alapján.
3) Elbírálja az állattartással kapcsolatos kérelmeket az állattartási rendelet alapján.
4) Gyakorolja az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi
rendelet szerinti vagyonhasznosítással kapcsolatos jogköreit.
5) Engedélyezi a képviselők természetbeni juttatását, kezdeményezheti a tiszteletdíj
megvonását, mérséklését a települési képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről,
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló helyi rendelet szerint.
6) Gyakorolja az éves költségvetési rendeletben meghatározott jogosítványokat.
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7) Az egyszerű közbeszerzési értékhatárok alatt kötelezettségvállalásra jogosult, a
kötelezettségvállalást megelőző eljárás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerint.
8) Egyszerű közbeszerzési eljárásban gyakorolja az ajánlatkérő jogosítványait (ajánlattételi
felhívás, dönt a bíráló bizottság javaslatának figyelembevételével stb.) az önkormányzat
közbeszerzési szabályzata szerint.
9) Megadja a közműbekötésekhez szükséges önkormányzati tulajdonosi hozzájárulást,
amennyiben a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésre került. (nyomvonalas közmű
fővezeték telepítésével/felújításával kapcsolatos közterületi bontás/használat)
10) Jogosult dönteni a tulajdonosi hozzájárulás (beleegyező nyilatkozat) kiállítása ügyében az
önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlan bérlője vagy egyéb jogcímen használója
részére, amennyiben az részletfizetési kérelmet terjeszt elő a PVK. kft-hez lejárt
esedékességű víz- és csatornadíj tartozására vonatkozóan.
11) Értékhatár nélkül jogosult kötelezettséget vállalni élet-, balesetveszély elhárítást, illetőleg
azonnali intézkedést igénylő műszaki jellegű ügyekben.
12) Jogosult beszereztetni, megrendelni a Falugondnokság működéséhez szükséges, azonnali
intézkedést igénylő eszközöket.
13) Kötelezettséget vállalhat a költésvetési rendeletben a polgármester részére megállapított
reprezentációs keret, illetőleg testvérközségi kapcsolatok előirányzatának terhére.
14) Jogosult megkötni, módosítani az önkormányzat és a közüzemi szolgáltatók közötti
szerződéseket.
15) Jogosult megkötni a kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködési megállapodást.
16) Jogosult megállapodást kötni az egyházakkal.
17) Jogosult jóváhagyni a PVK Kft. belső szabályzatait (így különösen a szervezeti és
működési szabályzatot, felügyelő bizottság ügyrendjét, szolgáltatási szabályzatait, stb.)
II.

A.) A Képviselő-testület által a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságra átruházott
feladat- és hatáskörök:
1) Éves szinten 25 millió Ft értékhatárig dönthet a költségvetési rendelet előirányzatainak
átcsoportosításáról, tételenként maximum 5 millió Ft értékhatárig, melyről a Bizottság
elnöke a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
2) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet
alapján gyakorolja a vagyongazdálkodás területén az átruházott hatásköröket.
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3) Jóváhagyja az Önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet.
4) Feladatkörében az 50 millió Ft alatti támogatást megcélzó – költségvetési előirányzatban
megjelölt összegek felett – pályázatokon való részvétel kérdésében dönt.
B.) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyéb feladat- és hatásköre:

Gazdálkodás:
1) Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet
alapján gyakorolja a vagyongazdálkodás területén az átruházott hatásköröket.
2) Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon kezelésével, nyilvántartásával és
leltározásával kapcsolatos feladatok ellátását.
3) Vagyongazdálkodási koncepciót dolgoz ki, és terjeszt a Képviselő-testület elé,
figyelemmel kíséri annak végrehajtását.
4) Véleményezi az önkormányzati tulajdonú telkek eladását, vállalkozásba vitelét,
megosztását, bérbeadását.
5) Véleményezi a lakás/helyiséggazdálkodást is érintő előterjesztéseket.
6) Javaslatot tehet önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására, felhasználására.
7) A költségvetési beruházási előirányzat keretei között előkészíti az éves beruházási
programot, és a Képviselő-testület elé terjeszti.
8) A költségvetési rendelet (tárgyév február) elfogadása után az önkormányzat beruházási
előirányzatához igazodó beruházási ütemtervet fogad el.
9) Figyelemmel kíséri
megvalósulását.

az

önkormányzat

szerződéseit,

megállapodásait

és

azok

10) Javaslatot tehet – a törvény keretei között - új helyi adó bevezetésére, adó mértékének
növelésére, illetve véleményezi az ilyen irányú javaslatokat. Évente egy alkalommal
áttekinti az önkormányzat adóztatási tevékenységét.
Vállalkozás:
1) Előkészíti az Önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló
előterjesztéseket, és javaslatot tesz a társaság vezetői tisztségviselőire (ügyvezető,
könyvvizsgáló, felügyelő bizottsági tagok), valamint a társaságban az Önkormányzatot
képviselő személyre.
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2) Értékeli gazdaságilag, pénzügyileg az önkormányzat gazdasági társaságban való
részvételét.
Költségvetés:
1) Előkészíti az Önkormányzat gazdasági programját, költségvetési és zárszámadási
tervezetét, a költségvetés módosításait.
2) Negyedévente áttekinti a költségvetés helyzetét.
3) Véleményezi a gazdasági, pénzügyi kihatású előterjesztéseket.
4) Véleményezi a pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és tartalék
felhasználására vonatkozó előterjesztéseket.
5) Javaslatokat tehet az Önkormányzat saját bevételei növelésének, illetve kiadásai
csökkentésének lehetőségeire.
6) Véleményezi az éves költségvetés bevételi vagy kiadási előirányzatainak módosulását
eredményező előterjesztéseket.
7) Figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, folyamatosan vizsgálja az alapszerűen
kezelt céltartalékok és egyéb pénzügyi alapok célirányos és hatékony felhasználását.
8) Figyelemmel kíséri a képviselő-testület által hozott pénzügyi döntések végrehajtását.
9) Véleményezi a pénzügyi befektetéseket és a portfoliókezeléseket.
10) Az Önkormányzatnál és intézményeinél:
- véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló tervezeteit,
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés,-csökkenés) alakulását, értékeli
az azt előidéző okokat,
- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem
érvényesítését.
11) Vizsgálati megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a Képviselőtestület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az
észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek (Ötv. 92. §)

6

Településfejlesztés:
1) Ellenőrzi és koordinálja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos
feladatokat.
2) Figyelemmel kíséri a településfejlesztési koncepció, illetve a településrendezési tervek
érvényesülését, szükség esetén kezdeményezi módosításukat.
3) Véleményezi az övezeti átminősítési és belterületbe vonási terveket.
4) Kezdeményezi a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos
jogintézmények alkalmazását, illetve véleményezi az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket.
5) Kezdeményezheti településrendezési tervpályázat kiírását.
6) Javaslatot tehet a település közlekedés fejlesztésére.
7) Javaslatot tesz utcák, terek elnevezésére.
III.

A.) A Képviselő-testület által a Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságra
átruházott feladat- és hatáskörök

1) Dönt az oktatási intézményeknek a tanév rendje módosítására vonatkozó kérelméről.
2) Dönt a közoktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékével kapcsolatos
ügyekben.
3) Jóváhagyja a nevelési-oktatási és közművelődési intézmények szervezeti és működési
szabályzatát, nevelési, pedagógiai programját, házirendjét, valamint minőségirányítási
programját.
4) Évenként beszámoltatja az oktatási és közművelődési intézmények vezetőit az intézmény
tevékenységéről.
5) Jóváhagyja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámolót.
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6) Feladatkörében az 50 millió Ft alatti támogatást megcélzó - költségvetési előirányzatban
megjelölt összegek felett - pályázatokon való részvétel kérdésében dönt.
7) Dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra érkező pályázatok ügyében.
8) Az önkormányzati bérlakásokra pályázatot ír ki és kijelöli a bérlőt.
B.) A Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság egyéb feladat- és hatásköre:
1) Ellenőrzi az oktatásüggyel és művelődéssel kapcsolatos önkormányzati döntések
végrehajtását.
2) Ellenőrizheti az önkormányzati oktatási- nevelési és közművelődési intézményeinek
gazdálkodását, működését.
3) Szervezi a feladatkörébe utalt művelődési tevékenységet.
4) Közreműködik az Önkormányzat feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési terve kidolgozásában, véleményezi a települési oktatásfejlesztési koncepciót,
fejlesztési terveket.
5) Részt vesz az iskoláztatással kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködő szervekkel
kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében.
6) Előkészíti az önkormányzat közoktatási megállapodásait, azokat évente felülvizsgálja, és
szükség szerint módosítási javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé.
7) Javaslatot tesz közművelődési, nevelési-oktatási intézmények fejlesztésére, átszervezésére,
alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
8) Figyelemmel kíséri a közművelődési, nevelési-oktatási intézmények fejlesztését szolgáló
intézményi pályázatokat.
9) Feladatkörében javaslatot tehet kitüntetés
kezdeményezések, illetve saját elhatározása alapján.

adományozására

a

beérkezett

10) Javaslatot tehet új kulturális, művészeti, sport díjak, alapítványok létrehozására.
11) Feladatkörében javaslatot tehet külföldi szakmai utak anyagi támogatására.
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12) Közreműködik a helyi kulturális-, ifjúsági-, sportrendezvények megszervezésében és
lebonyolításában.
13) Javaslatot tesz köztéri műalkotások elhelyezésére, áthelyezésére, megszüntetésére.
14) Gondoskodik a település kulturális hagyományainak ápolásáról, megújításáról.
15) Figyelemmel kíséri a településen folyó közművelődési, kulturális tevékenységet, a
települési diák- és tömegsportot, javaslatot tehet egyesületek támogatására.
16) Figyelemmel kíséri a szociális alapellátásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató
szolgálat), a szükséges szerződés-módosításokat előkészíti.
17) Előkészíti az Önkormányzat által működtetett intézmények vezetői állására a pályázatok
kiírását és véleményezi a benyújtott pályázatokat.
18) Figyelemmel kíséri és elemzi a település hátrányos helyzetben élő polgárai, rétegei
szociális helyzetének alakulását, előkészíti a szociális és gyermekvédelmi rendeletek
módosításait.
19) Koordinálja a karitatív célú adományok elosztását.
11) Javaslatot tesz a civil szervezetek támogatásának módjára, és mértékére.
Egészségügy:

1) Véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő egészségüggyel kapcsolatos előterjesztéseket.
2) Figyelemmel kíséri a település népegészségügyi és járványügyi helyzetét, és egészségügyi
alapellátását.
3) Időszakonként és szükség esetén felülvizsgálja az Önkormányzattal közösen az orvosok
(házi- és fogorvosok) szerződéseit.
Közbiztonság:

1) Előkészíti, illetve
előterjesztéseket.

véleményezi

a

közrenddel,

közbiztonsággal

kapcsolatos
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2) Figyelemmel kíséri a rendőrség (körzeti megbízott) közbiztonság megszilárdítása ügyében
végzett munkáját.
3) Kapcsolatot tart a polgárőrséggel, az éves szakmai beszámolót elfogadja.1
Ügyrendi:

1) Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló,
a polgármester által a Bizottság részére átadott kezdeményezést és a kezdeményezés
tárgyában előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek (a helyi önkormányzati
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. §-a)
2) Az Ötv. 33/B. §-ában, 103. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzati
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. §-ában
foglaltak szerint: nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, az alpolgármesterek és az
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát, továbbá az előzőekben felsoroltak
hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát. Lefolytatja a Bizottságnál kezdeményezett
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, és az eljárás eredményéről tájékoztatja a soron
következő ülésen a Képviselő-testületet.
3) Figyelemmel kíséri az önkormányzat SZMSZ-ének hatályosulását, javaslatot tesz a
módosításra.
4) Javaslatot tesz a polgármester, valamint az alpolgármesterek tiszteletdíjának, jutalmának
megállapítására.
Környezetvédelem:

1) Elkészítteti az Önkormányzat rövid- és hosszú távú környezetvédelmi programját és a
Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra A környezetvédelmi programot szükség
szerint, de legalább kétévente felülvizsgáltatja, gondoskodik a programban foglaltak
végrehajtásáról
2) A környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló, külön jogszabályban meghatározott
olyan tervekre, illetve programokra, illetve ezek módosításaira, amelyeket a Képviselőtestület fogad el, külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában foglaló
környezeti vizsgálatot kezdeményezésére tesz javaslatot.
3) Véleményezi az Önkormányzat tervezett környezetvédelmi intézkedéseit.
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4) Javaslatot tesz környezetvédelmi intézkedések megtételére, természeti és épített környezet
helyi védelem alá helyezésére.
5) Véleményezi a környezetvédelmi kihatású helyi rendelet-tervezeteket.
6) Szervezi a propaganda tevékenységet a települési környezet- és természetvédelem
területén. (pl. lakossági akciókat szervezhet)
7) Kétévente beszámolót készít a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról.
Gondoskodik a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás
feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri a tervekben foglalt feladatok megoldását.
8) Figyelemmel kíséri a települési hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladatok
ellátását, javaslatot tehet a hatékonyság, gazdaságosság, szolgáltatás színvonalának
növelése érdekében.
9) Figyelemmel kíséri a település köztisztasági helyzetét és szükség esetén intézkedést
kezdeményez.”

12. §
A Rendelet 3. melléklete az alábbiak szerint módosul:
„3. melléklet
az 5/2007. (IV.3.) önkormányzati rendelethez, Páty Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásáról, munka- és
ügyfélfogadási rendjéről

Szervezeti egységek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jegyzői Iroda
Polgármesteri Kabinet
Pénzügyi Iroda
Adóigazgatási iroda
Igazgatási Iroda
Műszaki Iroda
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A Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje:

A köztisztviselők heti munkaideje – a Kttv. alapján – 40 óra.

A Hivatal munkarendje:
Hétfő: 7.30 – 16.30
Kedd, Csütörtök: 7.30 – 16.00
Szerda: 7.30 – 17.00
Péntek: 7.30 – 12.00

A szakirodák ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13.00 – 16.30
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Az ügyfélszolgálat teljes munkaidőben, folyamatosan ügyfélfogadást tart.”

13. §
A rendelet az alábbi 3. számú függelékkel egészül ki:
„3. számú függelék
a helyi kisebbségi önkormányzatok megnevezése, tagjainak felsorolásáról

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata
Dr. Majoros Ildikó elnök
Bereczki Gáborné
Tolnainé Megtért Mária
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Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Schmidt Béláné elnök
Berki Attiláné
Lőrincz Németh Ildikó
Toldi Aranka”

II.
Záró rendelkezések
14. §
(1) E rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyző

Záradék:

E rendelet 2012. IV. 26. napján lett kihirdetve.

Dr. Guba Zsolt
jegyző
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