Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének
21/2014 (X. 28.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének
Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló
5/2007. (IV.3.) önkormányzati rendelete módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következ ket rendeli el:
I.
Módosító rendelkezések
1.§
A Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének Szervezeti és M ködési
Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
(1) 8.§ (4) bekezdés c) pontjában az „alpolgármester” szövegrész helyébe az
„alpolgármester(ek)” szöveg lép.
(2) 9.§ (1) bekezdés a) pontjában az „alpolgármester” szövegrész helyébe az
„alpolgármester(ek)” szöveg lép.
(3) 10/B.§ (2) bekezdésben az „alpolgármester” szövegrész helyébe az
„alpolgármester(ek)” szöveg lép.
(4) 15.§ (5) bekezdés els francia bekezdésében az „alpolgármester” szövegrész
helyébe az „alpolgármesterek” szöveg lép.
(5) 15.§ (5) bekezdés második francia bekezdésében az „alpolgármester” szövegrész
helyébe az „alpolgármesterek” szöveg lép.
(6) 23.§ (1) bekezdésben az „(alpolgármesterhez)” szövegrész helyébe az
„(alpolgármester(ek)hez)” szövegrész lép.
(7) 31.§ (1) bekezdésében az „alpolgármester” szövegrész helyébe az
„alpolgármesterek” szöveg lép.
(8) 33.§ (2) bekezdésében az „alpolgármester” szövegrész helyébe az
„alpolgármesterek” szöveg lép.
(9) 39.§ (3) bekezdésében a „Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság”
szövegrész helyébe a „Jóléti és Ügyrendi Bizottság” szöveg lép.
(10) 42.§ (1) bekezdés helyébe a következ rendelkezés lép:
„(1) A Képvisel -testület állandó bizottságai:
1. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
2. Településfejlesztési Bizottság
3. Környezetvédelmi és Sport Bizottság
4. Jóléti és Ügyrendi Bizottság”
(11) 45.§ (3) bekezdésben az „alpolgármesternek” szövegrész helyébe az
„alpolgármester(ek)nek” szöveg lép.
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(12) 45.§ (5) bekezdésének a) pontjában az „alpolgármester” szövegrész helyébe az
„alpolgármester(ek)” szöveg lép.
(13) 46.§ (2) bekezdésének b) pontjában az „alpolgármester” szövegrész helyébe az
„alpolgármester(ek)” szöveg lép.
(14) 56.§ e) pontjában az „alpolgármester” szövegrész helyébe az
„alpolgármester(ek)” szöveg lép.
(15) 58.§ (2) bekezdésében a „Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság”
szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság” szöveg lép.
(16) 59.§ (1) bekezdésében az „egy f ” szövegrész helyébe a „két f ” szöveg lép.
(17) 59.§ (2) bekezdésében az „alpolgármester” szövegrész helyébe az
„alpolgármesterek” szöveg lép.
(18) 59.§ (3) bekezdés els mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat.”
(19) 67.§ (1) bekezdésében az „alpolgármesterhez” szövegrész helyébe az
„alpolgármester(ek)hez” szöveg lép.
(20) A Rendelet 1. melléklet 2. pontjának c) bekezdésében az „alpolgármester”
szövegrész helyébe az „alpolgármester(ek)” szöveg lép.
(21) A Rendelet 1. melléklet 2. pontjának d) bekezdésében az „alpolgármesterrel”
szövegrész helyébe az „alpolgármesterekkel” szöveg lép.

2.§
A Rendelet 2. melléklet II. pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
„II.
A.) A Képvisel -testület által a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságra átruházott
feladat- és hatáskörök:
1) Éves szinten 25 millió Ft értékhatárig dönthet a költségvetési rendelet el irányzatainak
átcsoportosításáról, tételenként maximum 5 millió Ft értékhatárig, melyr l a Bizottság
elnöke a következ Képvisel -testületi ülésen tájékoztatást ad.
2) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi
rendelet alapján gyakorolja a vagyongazdálkodás területén az átruházott hatásköröket.
3) Jóváhagyja az Önkormányzatra vonatkozó éves bels ellen rzési tervet.
4) Feladatkörében az 50 millió Ft alatti támogatást megcélzó – költségvetési
el irányzatban megjelölt összegek felett – pályázatokon való részvétel kérdésében
dönt.
B.) A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 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.
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3) Vagyongazdálkodási koncepciót dolgoz ki, és terjeszt a Képvisel -testület elé,
figyelemmel kíséri annak végrehajtását.
4) Véleményezi az önkormányzati tulajdonú telkek eladását, vállalkozásba vitelét,
megosztását, bérbeadását.
5) Véleményezi a lakás/helyiséggazdálkodást is érint el terjesztéseket.
6) Javaslatot tehet önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására, felhasználására.
7) A költségvetési beruházási el irányzat keretei között el készíti az éves beruházási
programot, és a Képvisel -testület elé terjeszti.
8) A költségvetési rendelet (tárgyév február) elfogadása után az önkormányzat beruházási
el irányzatához igazodó beruházási ütemtervet fogad el.
9) Figyelemmel kíséri az önkormányzat szerz déseit, megállapodásait és azok
megvalósulását.
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) El készíti az Önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló
el terjesztéseket, és javaslatot tesz a társaság vezet i tisztségvisel ire (ügyvezet ,
könyvvizsgáló, felügyel bizottsági tagok), valamint a társaságban az Önkormányzatot
képvisel személyre.
2) Értékeli gazdaságilag, pénzügyileg az önkormányzat gazdasági társaságban való
részvételét.
Költségvetés:
1) El készíti az Önkormányzat gazdasági programját, költségvetési és zárszámadási
tervezetét, a költségvetés módosításait.
2) Negyedévente áttekinti a költségvetés helyzetét.
3) Véleményezi a gazdasági, pénzügyi kihatású el terjesztéseket.
4) Véleményezi a pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és tartalék
felhasználására vonatkozó el terjesztéseket.
5) Javaslatokat tehet az Önkormányzat saját bevételei növelésének, illetve kiadásai
csökkentésének lehet ségeire.
6) Véleményezi az éves költségvetés bevételi vagy kiadási el irányzatainak módosulását
eredményez el terjesztéseket.
7) Figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, folyamatosan vizsgálja az
alapszer en kezelt céltartalékok és egyéb pénzügyi alapok célirányos és hatékony
felhasználását.
8) Figyelemmel kíséri a képvisel -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 el idéz okokat,
vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellen rizheti
a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem
érvényesítését.
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11) Vizsgálati megállapításait a Képvisel -testülettel haladéktalanul közli. Ha a
Képvisel -testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati
jegyz könyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvev széknek.”
3.§
A Rendelet 2. melléklet III. pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
„III.
A Képvisel -testület által a Településfejlesztési Bizottságra átruházott feladat- és
hatáskörök:
1) Ellen rzi 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 átmin sítési és belterületbe vonási terveket.
4) Kezdeményezi a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos
jogintézmények alkalmazását, illetve véleményezi az ezzel kapcsolatos
el terjesztéseket.
5) Kezdeményezheti településrendezési tervpályázat kiírását.
6) Javaslatot tehet a település közlekedés fejlesztésére.
7) Javaslatot tesz utcák, terek elnevezésére.
4.§
A Rendelet 2. melléklete kiegészül az alábbi IV. ponttal:
„IV.
A Képvisel -testület által a Környezetvédelmi és Sport Bizottságra átruházott feladat- és
hatáskörök:
Környezetvédelem:
1) Elkészítteti az Önkormányzat rövid- és hosszú távú környezetvédelmi programját és a
Képvisel -testület elé terjeszti jóváhagyásra A környezetvédelmi programot szükség
szerint, de legalább kétévente felülvizsgáltatja, gondoskodik a programban foglaltak
végrehajtásáról
2) A környezetre várhatóan jelent s hatást gyakorló, külön jogszabályban meghatározott
olyan tervekre, illetve programokra, illetve ezek módosításaira, amelyeket a
Képvisel -testület fogad el, külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában
foglaló környezeti vizsgálatot kezdeményezésére tesz javaslatot.
3) Véleményezi az Önkormányzat tervezett környezetvédelmi intézkedéseit.
4) Javaslatot tesz környezetvédelmi intézkedések megtételére, természeti és épített
környezet helyi védelem alá helyezésére.
5) Véleményezi a környezetvédelmi kihatású helyi rendelet-tervezeteket.
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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.
Sport:
1) Szervezi a feladatkörébe utalt sport tevékenységeket.
2) Javaslatot tehet sport díjak létrehozására.
3) Közrem ködik a helyi kulturális-, ifjúsági-, sportrendezvények megszervezésében és
lebonyolításában.
4) Figyelemmel kíséri a települési diák- és tömegsportot.”

5.§
A Rendelet 2. melléklete kiegészül az alábbi V. ponttal:
„V.
A.) A Képvisel -testület által a Jóléti és Ügyrendi Bizottságra átruházott feladat- és
hatáskörök
1) Dönt az oktatási intézményeknek a tanév rendje módosítására vonatkozó kérelmér l.
2) Dönt a közoktatási intézmények kötelez eszköz- és felszerelési jegyzékével
kapcsolatos ügyekben.
3) Jóváhagyja a nevelési-oktatási és közm vel dési intézmények szervezeti és m ködési
szabályzatát, nevelési, pedagógiai programját, házirendjét, valamint min ségirányítási
programját.
4) Évenként beszámoltatja az oktatási és közm vel dési intézmények vezet it az
intézmény tevékenységér l.
5) Jóváhagyja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót.
6) Feladatkörében az 50 millió Ft alatti támogatást megcélzó - költségvetési
el irányzatban megjelölt összegek felett - pályázatokon való részvétel kérdésében
dönt.
7) Dönt a Bursa Hungarica fels oktatási ösztöndíjpályázatra érkez pályázatok ügyében.
8) Az önkormányzati bérlakásokra pályázatot ír ki és kijelöli a bérl t.
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B.) A Jóléti és Ügyrendi Bizottság egyéb feladat- és hatásköre:
1) Ellen rzi az oktatásüggyel és m vel déssel kapcsolatos önkormányzati döntések
végrehajtását.
2) Ellen rizheti az önkormányzati oktatási- nevelési és közm vel dési intézményeinek
gazdálkodását, m ködését.
3) Szervezi a feladatkörébe utalt m vel dési tevékenységet.
4) Közrem ködik az Önkormányzat feladat-ellátási, intézményhálózat-m ködtetési és
fejlesztési terve kidolgozásában, véleményezi a települési oktatásfejlesztési
koncepciót, fejlesztési terveket.
5) Részt vesz az iskoláztatással kapcsolatos feladatok ellátásában közrem köd
szervekkel kötend együttm ködési megállapodások el készítésében.
6) El készíti az önkormányzat közoktatási megállapodásait, azokat évente felülvizsgálja,
és szükség szerint módosítási javaslatot terjeszt a Képvisel -testület elé.
7) Javaslatot tesz közm vel dési, nevelési-oktatási intézmények fejlesztésére,
átszervezésére, alapító okiratának, szervezeti és m ködési szabályzatának
módosítására.
8) Figyelemmel kíséri a közm vel dési, nevelési-oktatási intézmények fejlesztését
szolgáló intézményi pályázatokat.
9) Feladatkörében javaslatot tehet kitüntetés adományozására a beérkezett
kezdeményezések, illetve saját elhatározása alapján.
10) Javaslatot tehet új kulturális, m vészeti díjak, alapítványok létrehozására.
11) Feladatkörében javaslatot tehet külföldi szakmai utak anyagi támogatására.
12) Javaslatot tesz köztéri m alkotások elhelyezésére, áthelyezésére, megszüntetésére.
13) Gondoskodik a település kulturális hagyományainak ápolásáról, megújításáról.
14) Figyelemmel kíséri a településen folyó közm vel dési, kulturális tevékenységet,
javaslatot tehet egyesületek támogatására.
15) Figyelemmel kíséri a szociális alapellátásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat), a szükséges szerz dés-módosításokat el készíti.
16) El készíti az Önkormányzat által m ködtetett intézmények vezet i állására a
pályázatok kiírását és véleményezi a benyújtott pályázatokat.
17) Figyelemmel kíséri és elemzi a település hátrányos helyzetben él polgárai, rétegei
szociális helyzetének alakulását, el készíti a szociális és gyermekvédelmi rendeletek
módosításait.
18) Koordinálja a karitatív célú adományok elosztását.
19) Javaslatot tesz a civil szervezetek támogatásának módjára, és mértékére.
Egészségügy:
1) Véleményezi a Képvisel -testület elé kerül
egészségüggyel kapcsolatos
el terjesztéseket.
2) Figyelemmel kíséri a település népegészségügyi és járványügyi helyzetét, és
egészségügyi alapellátását.
3) Id szakonként és szükség esetén felülvizsgálja az Önkormányzattal közösen az
orvosok (házi- és fogorvosok) szerz déseit.
Közbiztonság:
1) El készíti, illetve
el terjesztéseket.

véleményezi

a

közrenddel,

közbiztonsággal

kapcsolatos
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2) Figyelemmel kíséri a rend rség (körzeti megbízott) közbiztonság megszilárdítása
ügyében végzett munkáját.
3) Kapcsolatot tart a polgár rséggel, az éves szakmai beszámolót elfogadja.
Ügyrendi:
1) Kivizsgálja az önkormányzati képvisel összeférhetetlenségének megállapítására
irányuló, a polgármester által a Bizottság részére átadott kezdeményezést és a
kezdeményezés tárgyában el terjesztést nyújt be a Képvisel -testületnek.
2) Nyilvántartja és ellen rzi a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati
képvisel k vagyonnyilatkozatát, továbbá az el ekben felsoroltak hozzátartozóinak
vagyonnyilatkozatát. Lefolytatja a Bizottságnál kezdeményezett vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárást, és az eljárás eredményér l tájékoztatja a soron következ ülésen a
Képvisel -testületet.
3) Figyelemmel kíséri az önkormányzat SZMSZ-ének hatályosulását, javaslatot tesz a
módosításra.
4) Javaslatot tesz a polgármester, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának, jutalmának
megállapítására.”

II. Záró rendelkezések
6.§
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti a Rendelet 30. §-ának (2)
bekezdése.
(2) E rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba és a hatályba lépést követ napon
hatályát veszti.
(3) E rendelet kihirdetésér l a jegyz a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyz

Záradék
E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Páty, 2014. október 28.

Dr. Guba Zsolt
jegyz
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