Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
30/2006. (IX. 12.) rendelete
a Képviselı-testület és szervei szervezeti
és mőködési szabályzatáról

Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban Képviselı-testület) a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésének e.)
pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban Ötv.) 18. § (1) bekezdése alapján, szervezeti és mőködési rendjére a
következı rendeletet alkotja:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A Képviselı-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköri
szervezeti és mőködési elıírásokat a jelen Szervezeti és Mőködési szabályzatban foglaltak
figyelembe vételével kell alkalmazni.
2. §

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Páty Község Önkormányzata (továbbiakban:
önkormányzat)
(2) Az önkormányzat székhelye: Páty, Kossuth Lajos utca 83.

3. §

(1) Páty község címerének leírását, használatának rendjét külön rendelet állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerı címek alapítására és adományozására
külön rendeletet alkot.
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II. fejezet
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

4. §

Az önkormányzati feladat- és hatásköröket az Ötv. 8.§-a tartalmazza.
Az önkormányzati feladat- és hatáskörök fıszabályként a Képviselı-testületet illetik meg,
amelyeket a jelen rendeletben, vagy más önkormányzati rendeletben megállapított szabályok
szerint a polgármesterre, az állandó bizottságokra átruházhat.

5. §

A Képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az Ötv. 10. §-ában felsoroltakon
túlmenıen:
a) a Képviselı-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával bér és tiszteletdíj
összegszerő meghatározása,
b) helyi közügy megoldásának vállalása, illetıleg arról történı lemondás,
c) a Képviselı-testület munkatervének elfogadása,
d) beruházási hitelfelvétel, 50 MFt feletti pályázatokon való részvétel jóváhagyása,
e) az önkormányzat képviseletében, illetve megbízásából az önkormányzat költségére
teljesítendı külföldi kiküldetés,
f) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, alapítás, megszüntetés.

6. §

(1) A Képviselı-testület hatáskör
felmerülésekor rendeletben dönt.

átruházásáról,

illetıleg

visszavonásáról

annak

(2) A Képviselı-testület a hatáskör átruházásakor dönt az átruházott hatáskörben tett
intézkedésekrıl történı beszámolás gyakoriságáról.
(3) A Képviselı-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.
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7. §

A Képviselı-testület feladat- és hatáskörét érintı törvényi változásokról, az átruházhatóság
törvényi feltételeirıl a jegyzı a Képviselı-testületet a napirend elıtti feladatok keretén belül
írásban tájékoztatja.

III. fejezet
A TELEPÜLÉSI KÉPVISELİ

8. §
A települési képviselı a célkitőzések, valamint az önkormányzati feladat- és hatáskörök
megvalósításáért, illetıleg a település egészéért vállalt felelısséggel vesz részt választói
érdekeinek képviseletében.
9. §
A települési képviselık névsorát a 1. számú melléklet tartalmazza.
10. §
A települési képviselık a fogadóóráikat az általuk meghirdetett helyen és idıben tarthatják.
11. §
(1) A képviselık jogai:
a) a Képviselı-testület ülésén a polgármestertıl (alpolgármestertıl), a jegyzıtıl, a bizottság
elnökétıl önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy
legkésıbb 15 napon belül írásban – érdemi választ kell adni;
b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzıkönyvhöz kell mellékelni,
illetıleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzıkönyvben;
c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottsági ülésen. Javasolhatja a bizottság
elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság
legközelebbi ülésére elı kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselıt meg kell
hívni. Kezdeményezheti, hogy a Képviselı-testület vizsgálja felül bizottságának, a
polgármesternek – a Képviselı-testület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott
döntését;
d) megbízás alapján képviselheti a Képviselı-testületet;
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e) a Képviselı-testület hivatalától igényelheti a képviselıi munkájához szükséges
tájékoztatást, ügyviteli közremőködést. Közérdekő ügyben kezdeményezheti a Képviselıtestület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ
köteles adni;
f) köteles részt venni a Képviselı-testület munkájában;
g) képviselıi fórumot szervezhet;
h) a képviselıt a polgármester, a jegyzı, a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti
egységeinek vezetıi munkaidı alatt soron kívül kötelesek fogadni, képviselıi munkájával
összefüggésben;
i) a képviselı által felkeresett polgármester vagy jegyzı köteles a képviselık jogainak
érvényesülését elısegíteni;
j) a települési képviselı jogosult az önkormányzati hivatalos iratokba – a jogszabályi
rendelkezésekben foglalt korlátozásokkal – betekinteni. Ez a jog – a törvény alapján – az
államigazgatási iratokra nem terjed ki.
(2) A képviselı köteles:
a) írásban vagy szóban a polgármesternél, illetve a bizottság elnökénél elızetesen
bejelenteni, ha a testületi vagy a bizottsági ülésen nem tud megjelenni, illetıleg egyéb
megbízásának teljesítése akadályokba ütközik;
b) a Képviselı-testület és a bizottság munkájában, a testületi döntések elıkészítésében, a
különbözı vizsgálatokban részt venni;
c) képviselıi megbízatásához méltó, a Képviselı-testület, valamint annak szervei
tekintélyét és hitelét óvó magatartást tanúsítani;
d) a képviselıi tevékenysége során tudomására jutott állami, szolgálati, hivatali és üzleti
titkot a vonatkozó rendelkezések szerint megırizni;
e) bejelenteni – döntéshozatal elıtt – személyes érintettségét.
(3) A képviselı vagyonnyilatkozata:
a) a helyi önkormányzati képviselık jogállásáról szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A §
alapján a képviselı a megbízó levelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év
január 1-tıl számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, amelyhez
csatolni köteles a vele közös háztartásban élı házas – vagy élettársa, gyermeke(i)
vagyonnyilatkozatát;
b) ha a képviselı az a) pontban meghatározott kötelezettségnek a határidı betartásával nem
tesz eleget, mulasztása megszüntetéséig jogait nem gyakorolhatja, továbbá a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-ában meghatározott
juttatásokban (tiszteletdíj, költségtérítés, stb.) nem részesülhet;
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c) a vagyonnyilatkozatot két példányban kell elkészíteni, amelybıl egy a nyilatkozó
példánya, a másikat a Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság e célból létrehozott
vagyonnyilatkozati albizottsága részére kell átadni ellenırzés és nyilvántartás céljából;
d) a képviselı vagyonnyilatkozata – az ellenırzéshez szolgáltatott azonosító adatok
kivételével – nyilvános. A képviselı hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata nem
nyilvános, abba csak az illetékes albizottság tagjai tekinthetnek be ellenırzés céljából;
e)

a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozatokat kezelı
albizottságnál bárki kezdeményezheti, amelynek eredményérıl az albizottság a soron
következı ülésen köteles a Képviselı-testület részére tájékoztatást adni;

f) a vagyonnyilatkozati albizottság felhívására a képviselı köteles a saját és
vagyonnyilatkozat tételére kötelezett hozzátartozója adataira vonatkozó azonosító
adatokat azonnali hatállyal írásban benyújtani. Ha a törvényes forrásból származó
jövedelem a gyarapodásra nem ad elfogadható magyarázatot, az összevetés napjától
számított 30 napon belül ellenırzési eljárást kell kezdeményezni. Az összevetési
eljárásról jegyzıkönyvet kell felvenni, amelynek egyik példányát a képviselıknek kell
átadni. Ezeket az adatokat csak az albizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás
lezárását követı nyolc napon belül törölni kell;
g) a képviselık és a hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait a Polgármesteri Hivatalban külön,
erre a célra rendszeresített lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen
személyek hozzá ne férhessenek. Ennek biztosításáért a jegyzı és az albizottság
együttesen a felelıs;
h) a vagyonnyilatkozat tételi eljárásra vonatkozóan a fentiekben nem szabályozott
kérdésekben a helyi önkormányzati képviselık jogállásáról szóló 2000. évi XCVL.
törvény elıírásai az irányadók.

A képviselı járandóságai

12. §

A képviselıket és a bizottságok nem képviselı tagjait külön rendeletben megállapított
tiszteletdíj, természetbeni juttatás illeti meg.

13. §

Költségátalányra nem jogosult képviselıknek a képviselıi tevékenységgel összefüggı, általuk
elılegezett, számlával igazolt szükséges költségeit meg kell téríteni. A költségkifizetést a
polgármester engedélyezi.
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IV. fejezet
A KÉPVISELİTESTÜLET
14. §
1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselıtestületet illetik meg. A Képviselı-testületet a polgármester képviseli.
2) Az önkormányzati feladatokat a Képviselı-testület és szervei: a polgármester, a
Képviselı-testület bizottságai, (a részönkormányzat testülete), a Képviselı-testület
hivatala látják el.
15. §

(1) A testület választáskori létszáma a polgármesterrel együtt 14 fı.
(2) A Képviselı-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 8 fı jelen van.
(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselı nincs jelen, akkor az ülés
határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására
újra össze kell hívni.
A képviselıtestület ülésterve
16. §

(1) A Képviselı-testület évenként jóváhagyott ülés- és munkatervterv szerint végzi munkáját.
(2) Az üléstervet minden év január 20-ig a polgármester terjeszti elı, amelyet a beérkezett
javaslatok alapján állít össze.
(3) Az ülés- és munkatervre javaslatot tehetnek:
a) a települési képviselık,
b) a bizottságok,
c) az alpolgármesterek,
d) a jegyzı.
(4) Az ülés- és munkatervjavaslat elıterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a tervezet
összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, azok indokáról.
(5) Az ülés- és munkaterv tartalmazza:
a) a Képviselı-testület ülésének tervezett idıpontjait és témaköreit;
b) elıre tervezett közmeghallgatás idejét.
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Elıterjesztések
17. §

(1) A Képviselı-testület elé kerülı elıterjesztések fıbb fajtái:
a) beszámoló valamely feladat elvégzésérıl, valamely szerv tevékenységérıl;
b)/ döntést igénylı javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra is irányulhat;
c) tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában irt elıterjesztésre jogosult:
a) a polgármester;
b) a témakör szerint illetékes bizottság;
c) a jegyzı;
d) bármely képviselı.
18. §

(1) Elıterjesztés a Képviselı-testület elé írásban és szóban nyújtható be.
(2) Szóbeli elıterjesztés kivételesen, a Képviselı-testület egyszerő többséggel hozott döntése
alapján tárgyalható. Szóbeli elıterjesztésnek kell tekinteni a testületi ülés napján kiosztott, a
napirendi pontokhoz nem kapcsolódó írásos elıterjesztést is.
(3) Kivételesen sem lehet szóbeli elıterjesztést tenni az alábbi ügyekben:
a) Képviselı-testületi rendeletalkotás, módosítás;
b) Polgármesteri Hivatal szervezetének kialakítása, és annak megváltoztatása;
c) helyi népszavazás, népi kezdeményezés kiírása;
d) önkormányzati jelkép meghatározása;
e) gazdasági program meghatározása;
f) éves pénzügyi terv meghatározása, és annak módosítása;
g) az éves pénzügyi terv végrehajtásáról szóló jelentés, településrendezési tervek
jóváhagyásával kapcsolatos ügyek;
h) valamennyi önkormányzati vállalkozással kapcsolatos ügy;
i) társulások létrehozása, társulásokhoz való csatlakozás, társulásokból való kilépés;
j) intézmény alapítása, megszüntetése, átszervezése;
k) hitelfelvétel;
l) személyi ügyekben;
m) a Képviselı-testület feloszlatására tett javaslat,
n) Az Ötv. 33/B §-a alapján a polgármester ellen benyújtott kereset ügyében tett
elıterjesztés.
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19. §
Az elıterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerő bemutatását;
b) az elızményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok
végrehajtásának állását;
c) a jogszabályi felhatalmazást;
d) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket,
valamint a várható következményeket;
e) a költségkihatásokat;
f) a határozati javaslatot.

20. §

Az írásbeli elıterjesztést legkésıbb a testületi ülést megelızı 6 munkanapig kell a jegyzıhöz
eljuttatni, aki a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról.

A Képviselı-testület összehívása
21. §
(1) A Képviselı-testület évente legalább 6 alkalommal rendes ülést tart.
(2) A Képviselı-testület rendes ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az ıt helyettesítı
alpolgármester hívja össze.
(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, illetıleg tartós
akadályoztatása esetén a Képviselı-testület ülését a korelnök hívja össze. Az ülést össze kell
hívni 3 települési képviselı vagy a Képviselı-testület bármely bizottságának indítványára a
napirend egyidejő közlésével.
(4) A Képviselı-testület rendkívüli ülését a törvényben foglalt esetekben össze kell hívni.
Ezekben az esetekben az ülés idıpontját a polgármester az indítvány kézhezvételétıl számított
3 napon belül, a meghívó kiküldésével egyidejőleg tőzi ki.
(5) A meghívót és az írásbeli elıterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az
ülés idıpontját megelızıen legalább 4 nappal kézhez kapják.
(6) Halasztást nem tőrı, indokolt esetben a Képviselı-testület ülése írásos meghívó nélkül,
telefonon vagy távirati /telefax/ úton is összehívható.
(7) A Képviselı-testület rendes ülésének idıpontjáról, helyérıl és napirendjérıl - a meghívó
kiküldésével egyidıben - a lakosságot is tájékoztatni kell.
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A Képviselı-testület ülésére meghívandók köre
22. §
(1) A Képviselı-testület ülésére meg kell hívni:
a) a Képviselı-testület tagjait;
b) a bizottság nem képviselı tagjait a bizottság beszámoltatása alkalmával;
c) a jegyzıt;
d) a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti egységeinek vezetıit;
e) akit a polgármester, a jegyzı és a képviselık indokoltnak tartanak;
f) az intézményvezetıket, az általuk vezetett intézményt érintı kérdésekben.
(2) A Képviselı-testület ülésén a képviselık szavazati joggal vesznek részt, amely magában
foglalja a tanácskozás jogát is.
(3) Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg a tanácskozási jog a
b), d), e), g) pontban foglaltakat.

A Képviselı-testület ülése
23. §
(1) Alakuló üléssel kapcsolatos elıírások:
a) Az alakuló ülést a választást követı 15 napon belül össze kell hívni.
Az összehívásról a polgármester gondoskodik. Az ülést a legidısebb települési
képviselı korelnökként vezeti.
b) Az alakuló ülésen kell dönteni:
ba) alpolgármester(ek) megválasztásáról;
bb) a polgármester munkabérérıl és az alpolgármester(ek) tiszteletdíjáról;,
bc) bizottságok alakításáról.
(2) A Képviselı-testület ülése nyilvános. A tanácskozási jog nélkül megjelentek az ülésvezetı
engedélyével – legfeljebb 2 perc terjedelemben - szólalhatnak fel.
(3) A Képviselı-testület
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást
igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik
bele; továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy
tárgyalásakor;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
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(4) A zárt ülésen a Képviselı-testület tagjai és a jegyzı, továbbá - meghívása esetén - az
érintett és a szakértı, valamint a jegyzı által - a polgármester egyetértésével - kijelölt hivatali
dolgozó vehetnek részt. A zárt ülésre lehetıleg az ülés végén kerüljön sor.

A napirend megállapítása

24. §

(1) Az elıterjesztett napirendi javaslatról a Képviselı-testület vitát követıen dönt.
(2) Napirend pont tárgyalásának elhalasztására az elıterjesztı és bármely képviselı tehet
javaslatot. A javaslatot az ülésvezetı felszólítására indokolni kell. A javaslat és az indokolás
elfogadásáról a képviselıtestület vita nélkül dönt.

25. §

A tárgyhót követı hónap utolsó rendes testületi ülésen a testületi határozatokról, a két ülés
közötti idıszak fontosabb eseményeirıl szóló polgármesteri tájékoztatót a Képviselı-testület a
napirend elıtti témák között meghallgatja, valamint dönt a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló, illetıleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések
elfogadásáról.

A Képviselı-testület ülésének vezetése

26. §

(1) A Képviselı-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az ıt helyettesítı
alpolgármester, utóbbi távollétében a korelnök, vagy a jelenlévı, korban legidısebb képviselı
vezeti.
(2) A polgármester akadályoztatásának minısül az is, ha a polgármester személyes
érintettsége áll fenn.
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27. §
Az ülésvezetı feladatai és jogosítványai
a) megállapítja, figyelemmel kíséri a határozatképességet, megnyitja, berekeszti az ülést;
b) tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekrıl, valamint beszámol a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl;
c) elıterjeszti a napirendi javaslatot;
d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetıleg lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a
döntési javaslatokat;
e) a hosszúra nyúlt vita esetén indítványozhatja a hozzászólások idıtartamának
korlátozását vagy a vita lezárását;
f) hozzászóláskor megadja a szót a jelenlévık bármelyike tekintetében;
g) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, a figyelmeztetés
eredménytelensége esetén megvonja a szót, aminek következményeként az érintett
képviselı maximum 2 percben a jegyzıkönyv számára összefoglalhatja álláspontját;
h) tárgyalási szünetet rendelhet el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény
felmerülésekor, az ülést meghatározott idıre félbeszakítja, vagy berekeszti;
i) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendreutasíthatja azt, aki az ülésen méltatlan
magatartást tanúsít.

28. §

A felvilágosítás-kérés szabályai

(1) A képviselık az ülésen a polgármestertıl, az alpolgármestertıl, a bizottságok elnökeitıl,
valamint a jegyzıtıl - önkormányzati feladatkörükbe tartozó témában - felvilágosítást
kérhetnek, napirend elıtt.
(2) Felvilágosítás kérésnek az a kérdés, illetve probléma felvetés tekinthetı, amely szoros
kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetıleg valamely irányítása alatt
álló szervezet tevékenységi körével.
(3) A felvilágosítás-kérést írásban vagy szóban egyaránt elı lehet terjeszteni .
(4) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a testületi ülésen terjesztik elı, úgy az érintettnek csak
abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás elızetes vizsgálatot nem
igényel. Ellenkezı esetben a felvilágosítást kérı képviselınek az ülést követı tizenöt napon
belül írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a kérdést feltevı nyilatkozik, az elfogadás
elutasítása esetén a Képviselı-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a testület a választ
elutasítja, elrendeli a felvilágosítás kérés tárgyának bizottság általi részletes kivizsgálását,
melyben a felvilágosítást kérı képviselı is részt vehet.
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29. §
(1) A "kérdezés" minden olyan képviselı-testületi hatáskörbe tartozó szervezetre, mőködésre,
elıkészítésre, stb. vonatkozó tudakozás, amely tartalma szerint nem sorolható a felvilágosítás
kérés fogalomkörébe, és nem kapcsolódik az ülés napirendjének témakörébe.
(2) A kérdezés joga a képviselıket az ülés napirendjének tárgyalása elıtt illeti meg.
(3) A kérdés felvetésére és megválaszolására rendelkezésre álló idıtartamot a Képviselıtestület esetenként határozza meg.
A vita és a döntéshozatal módja
30. §

(1) A napirendi pont tárgyalását maximum három perces szóbeli kiegészítés elızheti meg.
Ennek megtételére az elıterjesztı és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.
(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli elıterjesztést, ahhoz képest új
információkat kell tartalmaznia.
31. §
(1) A napirendi ponttal kapcsolatban az elıterjesztıhöz a képviselık és a napirendi ponthoz
meghívottak kérdést intézhetnek.
(2) A kérdések elhangzása után a válaszadás, majd az (1) bekezdésben említett személyek
hozzászólása következik. Ha ugyanaz a személy ugyanazon napirendi ponttal kapcsolatban
másodszor is hozzászólásra jelentkezik, az ülésvezetı a második hozzászólást 2 percre
korlátozhatja.

32. §
(1) Az ülésvezetı a vita lezárása után elsıként a módosító javaslatok felvetésének
sorrendjében, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra.
(2) A képviselı-testületi ülésen a határozati javaslatot a szavazás elrendelése elıtt írásba kell
foglalni. A Képviselı-testület a leírt (és szó szerint felolvasott) szöveg alapján hozza meg
döntését. E pont alól kivétel az ügyrendi kérdésben feltett szavazás.

33. §
Személyes megjegyzést tehet a vita lezárása után, de még a szavazás elıtt az a képviselı, aki a
vita során az ıt ért - megítélése szerint - méltatlan kritikát kívánja kivédeni, illetve aki az
álláspontjával összefüggésben keletkezett félreértést szeretné tisztázni.
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34. §

A szavazás elıtt a jegyzı törvényességi észrevételt tehet.
35. §

(1) A javaslat elfogadásához a jelen lévı képviselık több mint a felének igen szavazata
szükséges (egyszerő többség).
(2) A megválasztott képviselık több mint a felének (legalább 8 képviselı) egybehangzó
szavazata (minısített többség) szükséges az Ötv.-ben foglaltakon túlmenıen:
a) a hatáskör gyakorlás átruházása és visszavonása esetén;
b) helyi közügy önálló megoldásának vállalásához, illetıleg arról történı lemondáshoz.
36. §
(1) A Képviselı-testület döntéseit általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. A
Képviselı-testület a jelenlévı bármely képviselı indítványára név szerinti szavazást rendelhet
el.
(2) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyzı a polgármestert, majd minden képviselıt

személy szerint szólít és a képviselı által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban
rögzíti.
(3) A nyílt szavazás eredményét az ülésvezetı állapítja meg, illetıleg - a szavazatok téves
összeszámlálása miatt - elrendelheti a szavazás megismétlését.
(4) Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlıség áll elı - a jelenlévık fele igennel, a fele
pedig nemmel szavazott -, azt elvetett javaslatnak kell tekinteni. /Ötv. 14. § (1)/
(5) Ha a szavazásra bocsátott kérdés - a szavazástól tartózkodó képviselık száma miatt - nem
kapja meg a szükséges igent, a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. /Ötv. 14. § (1)/

37. §

Titkos szavazást kell tartani:
a) bármely képviselı kérésére, egyszerő többséggel hozott testületi határozat alapján, ha a
napirend az Ötv. 12. § (4) bekezdése szerint zárt ülés keretében is tárgyalható;
b) fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntés (fegyelmi büntetés kiszabása) esetén.
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38. §

A Képviselı-testület
a) rendeletet alkot;
b) határozatot hoz.

39. §

(1) A Képviselı-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti
megfogalmazásban, a végrehajtásért felelıs megnevezését, és a végrehajtás határidejét.
(2) A Képviselı-testület önkormányzati hatósági határozataira az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit (a továbbiakban: Ket) kell alkalmazni.
(3) Bonyolultabb indítvány elıterjesztésérıl, valamint a szóban tett javaslatról hozandó döntés
szó szerinti megfogalmazásának idejére az ülésvezetı az ülést felfüggesztheti.

40. §

(1) A Képviselı-testület által alkotott rendeletek jelölése Páty Község Önkormányzata
Képviselı-testületének .../...(a rendelet sorszáma per évszám, valamint a kihirdetés dátuma,
(hónap, nap) rendelete ......a tárgy megjelölése /pl. Páty Község Önkormányzata Képviselıtestületének 20/200... (a kihirdetés dátuma) rendelete a .... évi költségvetés megállapításáról./
(2) A határozatok jelölése január elsejétıl 1-el kezdıdı sorszám per évszám zárójelben a
határozathozatal hónapja és napja és Kt. rövidítés (például: 169/200… (IV. 30) Kt. határozat)
történik.
(3) A Képviselı-testület határozatainak hiteles kivonatát a képviselık a Képviselı-testületi
ülést követıen hat munkanapon belül írásban megkapják.

A rendeletalkotás
41. §

(1) Rendelet alkotását képviselı, a Képviselı-testület bizottságai írásban kezdeményezhetik.
(2) Amennyiben a szabályozandó kérdés tárgya lehetıvé teszi, az ülésvezetı indítványozza,
hogy a Képviselı-testület elıbb foglaljon állást a rendeletalkotás szükségességérıl, fıbb
elveirıl, az elıkészítés menetérıl és felelısérıl.
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(3) A Képviselı-testület elhatározhatja a rendelettervezet (javaslat) kétfordulós tárgyalását is.
(4) A rendelettervezet elıkészítésérıl a jegyzı gondoskodik a tárgy szerint illetékes bizottság
közremőködésével.
(5) A Képviselı-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet ki kell hirdetni, a
számozott határozatokat, pedig jegyzıkönyvi kivonat formában az érintetteknek meg kell
küldeni.
(6) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a szabályszerően megalkotott és aláírt rendelet
teljes szövegének hirdetmény útján, a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján való
kifüggesztésével történik.
(7) A megalkotott rendeletek kihirdetésérıl, egyes határozatok közzétételérıl illetıleg
közlésérıl, valamint a rendeletek, határozatok nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásáról a
jegyzı gondoskodik. Szükség esetén kezdeményezi a rendeletek módosítását, hatályon kívül
helyezését.

A Képviselı-testület dokumentumai
42. §
A Képviselı-testület ülésérıl hangfelvétel készül. Az audio-kazettákat vagy CD-lemezeket 5
évig meg kell ırizni.
43. §

(1) A Képviselı-testület jegyzıkönyvének elkészítésérıl a jegyzı gondoskodik. A
jegyzıkönyv röviden, tömören, a megtárgyalt napirendi pontonként tartalmazza a kérdéseket
és az azokra adott választ, a megjelent képviselık, és meghívottak nevét, a hozzászólások
lényegét, a javaslatok és a hozott döntések pontos megfogalmazását valamint a rendeletek és
számozott határozatok tekintetében a határozatképességre és a szavazás eredményére, a
minısített többséget igénylı döntésre történı utalást. A határozathozatalnál kisebbségben
maradt képviselıtestületi tag vagy csoport kérheti, hogy álláspontja röviden, tömören kerüljön
jegyzıkönyvbe.
(2) A jegyzıkönyv mellékletei:
a) a meghívó;
b) a jelenléti ív;
c) a megtárgyalt írásos elıterjesztések;
d) az írásban benyújtott hozzászólások és
e) egyéb írásos indítványok.
(3) A jegyzıkönyv eredeti példányát a mellékleteivel együtt a jegyzı kezeli, gondoskodik
biztonságos ırzésérıl, évente bekötteti és elhelyezi az irattárban.
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(4) A nyilvános ülésrıl készített jegyzıkönyvet a képviselık és az állampolgárok a Titkársági
Irodán és a könyvtárban megtekinthetik.
(5) A zárt ülésrıl készített külön jegyzıkönyvbe, valamint az ülés írásos (és hang-)anyagába
az érintetteken és az SZMSZ 27. § (4) bekezdésében felsoroltakon kívül más nem tekinthet
be. A zárt ülés jegyzıkönyvét és írásos anyagait az általános szabályok szerint, de elkülönítve
kell tárolni és megırizni.
(6) A Képviselı-testület ülésének jegyzıkönyvét a polgármester és a jegyzı írja alá. A
jegyzıkönyvet két – az ülésen jelen lévı – határozatban kijelölt - képviselı hitelesíti.
(7) Az elfogadott határozatot a jegyzı hitelesíti.

V. fejezet
A BIZOTTSÁGOK
44. §
(1) A Képviselı-testület bizottságai elıkészítı, véleményezı, javaslattevı, ellenırzési
feladatokat ellátó - a Képviselı-testület által önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel is
felruházható -, egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek.
(2) A Képviselı-testület állandó és ideiglenes bizottságot hozhat létre. A testület a
legfontosabb önkormányzati feladatokra állandó bizottságokat hoz létre.
(3) A Képviselı-testület az ideiglenes bizottságot meghatározott idıre vagy feladat
elvégzésére hozza létre, mely ezt követıen automatikusan megszőnik. Az ideiglenes
bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
45. §
A Képviselı-testület által létrehozott állandó bizottságok elnevezését és személyi összetételét
a 2. számú melléklet tartalmazza.

46. §

(1) A Képviselı-testület a bizottságok létszámáról, összetételérıl a polgármester javaslatára az
alakuló ülésen dönt, azonban bármely képviselı indítványára azt bármikor módosíthatja.
(2) Egy képviselı egyidejőleg két állandó bizottság tagja lehet. A bizottsági tag egy idıben
csak egy állandó bizottság elnöke lehet.
(3) A bizottság elnökének vagy tagjának – eseti munkabizottság felállításának kivételével – a
polgármester és alpolgármesterek nem választhatók meg.
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47. §

(1) A bizottságok mőködésének fıbb szabályait az Ötv. és az SZMSZ tartalmazza.
(2) A részletszabályokat - az Ötv. és az SZMSZ rendelkezéseivel összhangban - a bizottságok
ügyrendjükben maguk szabályozzák. A bizottságok ügyrendje az SZMSZ 1. számú
Függeléke.
(3) A bizottságok feladat és hatásköri jegyzékét az SZMSZ 3. számú Melléklete tartalmazza.

48. §

(1) A bizottság üléseit szükség szerint tartja.
(2) Az ülést az elnök hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a meghívót és az elıterjesztéseket
legalább az ülést megelızı 4 nappal kézhez kapják.
(3) A bizottságot tíz napon belüli idıpontra össze kell hívni a polgármester, az alpolgármester
vagy a bizottsági tagok egyharmadának napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.
(4) A több bizottság feladatkörét érintı ügy napirendre tőzésérıl a bizottságok elnökei a
Polgármesteri Hivatal útján kötelesek egymást tájékoztatni.
(5) A bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében történı
tárgyalásáról. Az együttes bizottsági ülésekre – így különösen annak határozatképességére – a
jelenlévı bizottságok ügyrendjének a szabályai irányadók.
(6) A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak több mint a fele jelen
van.
(7) A bizottságok tervezett üléseikrıl és napirendjükrıl a képviselıket a jegyzı
közremőködésével tájékoztatni kötelesek.
(8) A bizottság ülése nyilvános. A képviselıtestület zárt ülésére vonatkozó szabályok az
SZMSZ-ben foglaltak szerint a bizottságra is vonatkoznak.
(9) A bizottság tagja a bizottság ülésein köteles részt venni. Amennyiben a bizottság tagja 6
egymást követı ülésen nem vesz részt, úgy a bizottság elnökének javaslata alapján a
Képviselı-testület állást foglal a bizottsági tagság megszüntetésérıl.
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49. §

(1) A bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben általában egyszerő
szótöbbséggel dönt.
(2) A bizottság határozat hozatalára a Képviselı-testületre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(3) A bizottság hatósági jogkörében - az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel – a Ket szabályai, az
átruházott önkormányzati hatáskör gyakorlása során az SZMSZ szabályai szerinti határozati
formában hozza meg döntését.
(4) A bizottság és a Képviselı-testület feladat- és hatásköri összeütközése esetén a
képviselıtestület állásfoglalása az irányadó.

(5) A bizottság döntéseinek kiadmányozója a bizottság elnöke, távollétében az általa
megbízott személy.
(6) A bizottsági döntések végrehajtásához, továbbá mőködésükhöz szükséges szakmai,
technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyzı a Polgármesteri Hivatal útján
gondoskodik.

50. §

A bizottság ülésérıl jegyzıkönyv készül, melyet a bizottság elnöke és a bizottság egy tagja ír
alá. A bizottság munkáját a jegyzı által kijelölt köztisztviselı segíti.

Feladatai:
- a Képviselı-testület munkaterve alapján elkészíti a bizottság ülésterv javaslatát;
- gondoskodik a bizottsági ülések meghívójának, az elıterjesztéseinek összeállításáról
és az érintettek részére, határidıben történı, eljuttatásáról;
- részt vesz a bizottsági üléseken és elkészíti az ülések jegyzıkönyvét, amelyet eljuttat a
jegyzınek törvényességi észrevétel céljából.
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VI. fejezet
A POLGÁRMESTER

51. §

(1) A polgármester a választópolgárok által megválasztott, fıállású jogviszonyban álló
tisztségviselı.
(2) A polgármester a Képviselı-testület képviselıje
(3) A polgármester illetményére – a törvény által meghatározottak figyelembevételével –,
továbbá jutalmazására a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot.

52. §

A polgármester a Képviselı-testület által átruházott hatásköreit a 3. számú mellékletben
felsorolt ügyekben gyakorolhatja.

53. §

(1) A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait az Ötv., más törvények, valamint
az SZMSZ tartalmazza.
(2) A polgármester feladatai az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével különösen a
következık:
a) biztosítja a Képviselı-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti
mőködését;
b) segíti a települési képviselık munkáját;
c) biztosítja a bizottságok jogainak és kötelességeinek érvényesülését;
d) ellátja a bizottságok rendszeres tájékoztatását;
e) meghatározza a jegyzı feladatait a Képviselı-testület mőködésével összefüggésben;
f) kapcsolatot tart a település politikai társadalmi szerveivel;
g) elısegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közremőködését;
h) rendszeres idıközönként fogadóórát tart;
i) ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait;
j) képviseli az önkormányzatot az országos és regionális szövetségekben.
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54. §
A polgármester
a) biztosítja a gazdálkodás szabályszerőségét;
b) fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló külföldi partnerek képviselıit, és a
velük való tárgyalás során elızetes megállapodásokat köthet, mely a testület
jóváhagyásával válik érvényessé;
c) véleményt nyilvánít a település életét érintı kérdésekben;
d) nyilatkozik a sajtónak, a hírközlı szerveknek;
e) irányítja az önkormányzat külügyi tevékenységét;
f) összehívja és vezeti az eseti munkacsoport üléseit.

VII. fejezet

Az ALPOLGÁRMESTER
55. §

(1) A Képviselı-testület a polgármester javaslatára, a polgármester helyettesítésére és
munkájának segítésére a tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármester(eke)t választ.
(2) A Képviselı-testület dönt az alpolgármesteri tiszteletdíj mértékérıl.
(4) Az alpolgármester(ek) a polgármester irányításával látja(k) el feladatai(ka)t.
Az alpolgármesterek, a polgármester által kialakított munkamegosztás szerint:
a) I. alpolgármester: - helyettesként ellátja a polgármester helyettesítését;
- 15 napon túli távollét esetén, gyakorolja a polgármestert
megilletı jogosítványokat, de nem járhat el és nem hozhat
döntést, a Képviselı-testület által, a polgármesterre ruházott
hatáskörben, valamint nem hozhat döntést az Ötv. 35. § (2)
bekezdés e) pontjában meghatározott polgármesteri jogkörben;
- teljesíti a Képviselı-testülettıl és a polgármestertıl,
önkormányzati ügyekben kapott megbízatásokat és azokról
beszámol.
b) II. alpolgármester: - gazdasági ügyekben segíti a polgármestert feladatai ellátásában;
- a polgármester megbízása alapján, képviseli az önkormányzatot;
- a polgármester által kialakított munkamegosztásban segíti és
koordinálja a bizottságok munkáját;
- teljesíti a Képviselı-testülettıl és a polgármestertıl,
önkormányzati ügyekben kapott megbízatásokat és azokról
beszámol.
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VIII. fejezet
A JEGYZİ
56. §
(1) A Képviselı-testület
pályázatban meghatározott feltételek figyelembevételével
határozatlan idıre nevezi ki a jegyzıt.
(2) A pályázat kiírásáról és annak tartalmáról a Képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel
dönt.
57. §
A jegyzı az Ötv. 36. § (2) – (3) bekezdéseiben foglaltakon túlmenıen:
a) a polgármester útmutatásával elıkészíti a Képviselı-testület és a bizottság elé kerülı
elıterjesztéseket, illetıleg állást foglal azok jogszerősége tekintetében;
b) a napirend elıtti feladatok keretében tájékoztatja a testületeket az önkormányzatot érintı
jogszabályi változásokról;
c) véleményt nyilvánít, állást foglal jogértelmezési kérdésekben;
d) igény szerint tájékoztatja a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról, az államigazgatási
ügyintézés helyzetérıl;
e) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára;
f) gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek naprakészen tartásáról;
g) gondoskodik a bizottságok és a polgármester hatáskörébe tartozó, döntést igénylı ügyek
elıkészítésérıl;
h) részt venni köteles a bizottságok ülésein.
58. §
(1) A jegyzı helyettesítését évi rendes szabadsága, és egy hónapot meg nem haladó távolléte
idején az általa esetenként megbízott személy látja el.
(2) Egy hónapot meghaladó egyéb távolléte esetén a képviselıtestület gondoskodik a
köztisztviselıi törvényben foglaltaknak megfelelıen a jegyzı helyettesítésérıl.
IX. fejezet
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
59. §
(1) A hivatal elnevezése Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.
(2) A Képviselı-testület a polgármester elıterjesztése alapján meghatározza az egységes
hivatal belsı szervezeti tagozódását, munka- és ügyfélfogadásának rendjét.
(3) A polgármester elıterjesztését a jegyzı javaslatának figyelembevételével teszi meg.
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(4) A Képviselı-testületnek a (3) bekezdésben foglalt kérdésekrıl szóló döntését a 4. számú
melléklet tartalmazza.
60. §
A hivatal az ügyrend szerint mőködik, amely részletezi a hivatal feladatait, a belsı szervezeti
egységek, a dolgozók közötti munkamegosztást. A hivatal ügyrendjét a 2. számú Függelék
tartalmazza.

X. fejezet

A LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATI FORMÁK, LAKOSSÁGI FÓRUMOK

61. §

(1) A Képviselı-testület
a) lakossági fórumok szervezésével teremt lehetıséget az állampolgárok és
közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre;
b) a fontosabb döntések elıkészítése során a véleménynyilvánításra, a közvetlen
tájékoztatásra, közérdekő bejelentésre vagy javaslattételre.
(2) Fontosabb lakossági fórumok:
a) közmeghallgatás;
b) állampolgári közösségek rendezvényei;
c) érdekegyeztetı tanácskozás.
(3) A Képviselı-testület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart, amelyen az
állampolgárok és a településen érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő kérdést, javaslatot
tehetnek.
(4) A közmeghallgatást, ennek idıpontját legalább tíz nappal elıbb, hirdetmény útján közzé
kell tenni. A közmeghallgatás meghirdetésérıl a polgármester gondoskodik
(5) Szükség szerint a témák jellegétıl, közérdekő jelentıségétıl, vagy az állampolgári
kezdeményezések számától függıen a polgármester
- a soron következı Képviselı-testületi ülésre, a napirendek tárgyát követı idıpontra,
- külön e célból összehívott Képviselı-testületi ülésre hirdeti meg a közmeghallgatást.
(6) Ha a közérdekő bejelentések száma lehetıvé teszi, a polgármester a javaslatok felett
részletes vitát nyithat. Nagy számú vagy bonyolultabb vizsgálatot igénylı ügy esetén csak
válaszadásra van lehetıség.
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(7) A közmeghallgatáson felmerült kérdésre a polgármester, a jegyzı érdemi választ ad.
Bonyolultabb ügy vizsgálatával a Képviselı-testület megbízza a polgármestert, vagy a tárgy
szerint érdekelt bizottságot. Ha szükséges, az ügy vizsgálatára ideiglenes bizottságot is
létrehozhat. Vizsgálat elrendelése esetén a közérdekő javaslattevıt fel kell kérni a
vizsgálatban való részvételre, vagy lehetıvé kell tenni számára, hogy a vizsgálatot
figyelemmel kísérje.

62. §

(1) A Képviselı-testület támogatja a lakossági civil szervezetek tevékenységét, illetıleg velük
együttmőködik.
Az együttmőködés lehetséges formája
a) a Képviselı-testületi ülésen való tanácskozási jog biztosítása az ıket érintı
ügyekben;
b) támogatási szerzıdés, együttmőködési megállapodás.

63. §

A Képviselı-testület a helyi népszavazás, népi kezdeményezés feltételeirıl, eljárási rendjérıl
külön rendeletet alkot.

XI. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS

64. §

A Képviselı-testület az önkormányzat költségvetésérıl rendeletet alkot. Megalkotására nézve a
hatályos jogszabályok az irányadók.

65. §

(1) A Képviselı-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére,
megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetıleg más célú hasznosítására külön rendeletet
alkot.
(2) A település vagyoni helyzetének alakulásáról a Képviselı-testület a lakosságot a
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló közzétételével tájékoztatja.
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XII. fejezet

FELTERJESZTÉSI JOG

66. §

(1) A Képviselı-testület az önkormányzati jogokat, illetıleg a helyi önkormányzat feladat és
hatáskörét érintı bármely kérdésben - közvetlenül, vagy érdekképviseleti szervezet útján - az
adott kérdésben hatáskörrel rendelkezı állami szerv vezetıjéhez fordulhat és
a) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást
kérhet;
b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti.

(2) A Képviselı-testület felterjesztési jogának gyakorlásáról elızetesen kéri a tárgy szerint
érintett önkormányzati bizottság véleményét.

XIII. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

67. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba.
(2) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat függelékének folyamatos vezetésérıl, naprakész
állapotban tartásáról a jegyzı gondoskodik.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Képviselı-testület és szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 20/2003. (IX. 10.) Kt. rendelet és a módosítása tárgyában
kiadott 11/2004. (II. 25.) és a 31/2005. (IX. 16.) Kt. rendeletek hatályukat vesztik.

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

Dr. Bognár András
polgármester
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