Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének
22/2014 (XI. 13.) 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) 42.§ (1) bekezdés helyébe a következ rendelkezés lép:
„(1) A Képvisel -testület állandó bizottságai:
1. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (7 f )
2. Környezetvédelmi és Sport Bizottság (4 f )
3. Jóléti és Ügyrendi Bizottság (7 f )”
(2)
58.§ (2) bekezdésében a „Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság”
szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság” szöveg lép.

2.§
A Rendelet 2. melléklet II. pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
„II.
A.) A Képvisel -testület által a Pénzügyi és Településfejlesztési 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.
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5) Ellen rzi és koordinálja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos
feladatokat.
6) Figyelemmel kíséri a településfejlesztési koncepció, illetve a településrendezési tervek
érvényesülését, szükség esetén kezdeményezi módosításukat.
7) Véleményezi az övezeti átmin sítési és belterületbe vonási terveket.
8) Kezdeményezi a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos
jogintézmények alkalmazását, illetve véleményezi az ezzel kapcsolatos
el terjesztéseket.
9) Kezdeményezheti településrendezési tervpályázat kiírását.
10) Javaslatot tehet a település közlekedés fejlesztésére.
11) Javaslatot tesz utcák, terek elnevezésére.
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 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.
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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.
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.”

II. Záró rendelkezések
3.§
(1) E Rendelet 2. melléklet III. pontja hatályát veszti.
(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. november 13. napján

Dr. Guba Zsolt
jegyz
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