Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a Páty Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

I. Módosító rendelkezések

1.§
A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(4) A képviselő-testületet a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármester és az
alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
képviseli.”

2.§
A Rendelet
(1) 4.§ (6) bekezdésében a „4. függelék” szövegrész helyébe a „8. melléklet” szövegrész lép.
(2) 4.§ (7) bekezdésében az „5. számú függelék” szövegrész helyébe a „9. melléklet” szövegrész lép.
(3) 4.§ (8) bekezdésében a a „6. számú függelék” szövegrész helyébe a „10. melléklet” szövegrész lép.

3.§
A Rendelet 5. §-ában a „2. számú függelék” szövegrész helyébe az „6. melléklet” szövegrész lép.

4.§
A Rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában az „alpolgármesterek” szövegrész helyébe az „alpolgármester”
szövegrész lép.

5.§
A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) Az előterjesztést minden esetben a 4. melléklet szerinti formában kell elkészíteni.”

6.§
A Rendelet 12. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a
„Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság” szövegrész lép.
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7.§
A Rendelet
(1) 20. § (1) bekezdésében az „általa kijelölt” szövegrész törlésre kerül.
(2) 20. § (1), (2) és (3) bekezdésében a „Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe
a „Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság” szövegrész lép.

A Rendelet 21. § (1) bekezdésében
„(alpolgármesterhez)” szövegrész lép.

az

8.§
„(alpolgármester(ek)hez)”

szövegrész

helyébe

az

9.§
A Rendelet 31. § (3) bekezdésében az „alpolgármesterek” szövegrész helyébe az „alpolgármester”
szövegrész lép.

10.§
A Rendelet
(1) 35. § (2) bekezdésében a „Jóléti és Ügyrendi Bizottságának” szövegrész helyébe a „Jóléti, Ügyrendi
és Sport Bizottságának” szövegrész lép.
(2) 36. § (1) bekezdésében a „Jóléti és Ügyrendi Bizottságának” szövegrész helyébe a „Jóléti, Ügyrendi
és Sport Bizottságának” szövegrész lép.

11.§
A Rendelet
(1) 39. § (2) bekezdésében az „alpolgármester(ek)nek” szövegrész helyébe az „alpolgármesternek”
szövegrész lép.
(2) 39. § (4) bekezdés b) pontjában az „alpolgármesterek” szövegrész helyébe az „alpolgármester”
szövegrész lép.

12.§
A Rendelet
(1) 52. § (1) bekezdésének második mondatában a „Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság”
szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság” szövegrész lép.
(2) 52. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a
„Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság” szövegrész lép.

13.§
A Rendelet 54. § (6) bekezdésében a „3. számú függelék” szövegrész helyébe a „7. melléklet” szövegrész lép.

14.§
A Rendelet 56. § (2) bekezdésében az „és a függelékek” szövegrész törlésre kerül.

15.§
A Rendelet 1. melléklet e) és f) pontjában az „alpolgármesterek” szövegrész helyébe az „alpolgármester”
szövegrész lép.
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16.§
A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

17.§
A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

18.§
A Rendelet
(1) 1. számú függeléke e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
(2) 2. számú függeléke e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
(3) 3. számú függeléke e rendelet 5. melléklete szerint módosul.
(4) 4. számú függeléke e rendelet 6. melléklete szerint módosul.
(5) 5. számú függeléke e rendelet 7. melléklete szerint módosul.
(6) 6. számú függeléke e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

II. Záró rendelkezések
19. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon 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. TARJÁNYI TAMÁS

jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Páty, 2016. szeptember 5.

DR. TARJÁNYI TAMÁS

jegyző
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1.

melléklet a 11/2016. (IX. 5.) önk. rendelethez

„3. melléklet a 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez
a Pátyi Polgármesteri Hivatal
belső szervezeti tagozódásáról, munka- és ügyfélfogadási rendjéről

Szervezeti egységek:
1.
2.
3.
4.

Önkormányzati Iroda
Pénzügyi Iroda
Adóigazgatási iroda
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda

A Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje:
A köztisztviselők heti munkaideje – a Kttv. alapján – 40 óra.

A Hivatal munkarendje:
Hétfő:
Kedd, Szerda
Csütörtök:
Péntek:

7.30 – 18.00
7.30 – 16.00
7.30 – 15.30
7.30 – 12.00

A szakirodák ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
13.00 – 18.00
Szerda:
8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Péntek:
8.00 – 12.00
Az ügyfélszolgálat teljes munkaidőben, (kivéve ebédidő) folyamatosan ügyfélfogadást tart.”
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2. melléklet a 11/2016. (IX. 5.) önk. rendelethez

„4. melléklet a 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez
ELŐTERJESZTÉS
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE
Dátum: …………………..
…… NAPIRENDI PONT
Előterjesztés tárgya:
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
Környezetvédelmi, Vállalkozásfejlesztési és
Turisztikai Bizottság
Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság
Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság
A képviselő-testületi ülés formája:
Elfogadáshoz szükséges többség:
Napirendi ponthoz meghívottak:
Az előterjesztés előkészítéséért
felelős:

Az előterjesztést jóváhagyom:

A képviselő-testület ülésére
benyújtom:

önkormányzati irodavezető

jegyző

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Határozati javaslat / Rendeletalkotási javaslat

Páty, ………………………”
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3. melléklet a 11/2016. (IX. 5.) önk. rendelethez
„5. melléklet a 2/2015. (I.29.) önk. rendelethez
az állandó bizottságok személyi összetételének felsorolásáról

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (5 fő):
Dr. Monostori Ernő – elnök
Temesszentandrási Gábor – alelnök
Dr. Bognár András – tag
Dr. Balló Zsófia – külsős tag
Boros Géza – külsős tag
Környezetvédelmi, Vállalkozásfejlesztési és Turisztikai Bizottság (5 fő):
Somogyi Farkas Tamás – elnök
Temesszentandrási Gábor – alelnök
Sági György – tag
Biernaczky Miklós – külsős tag
Kollár Tamás – külsős tag
Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság (5 fő):
Gábor Ákos – elnök
Szeitz Zsolt – alelnök
Dr. Monostori Ernő – tag
Kemény Endre – külsős tag
Kristó Sarolta – külsős tag
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság (7 fő):
Szeitz Zsolt – elnök
Gábor Ákos – alelnök
Dr. Bognár András – tag
Sági György – tag
Schneider Mihály – külsős tag
Szenczi Győzőné – külsős tag
Várkonyi Andor – külsős tag”
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4. melléklet a 11/2016. (IX. 5.) önk. rendelethez

„6. melléklet a 2/2015. (I.29.) önk. rendelethez
a polgármester és a települési képviselők névsoráról

polgármester:

Székely László

települési képviselők:

Dr. Bognár András
Gábor Ákos
Dr. Monostori Ernő Zoltán
Sági György
Somogyi Farkas Tamás
Szabó István László
Szeitz Zsolt Antal
Székely László
Temesszentandrási Gábor Gujdó”
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5. melléklet a 11/2016. (IX. 5.) önk. rendelethez

„7. melléklet a 2/2015. (I.29.) önk. rendelethez
a helyi nemzetiségi önkormányzatok megnevezése, tagjainak felsorolásáról

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata
Dammelhardt János Ottó
Sági György
Tolnainé Megtért Mária

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Dudás Lajos
Török László
Varga István”
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6. melléklet a 11/2016. (IX. 5.) önk. rendelethez

„8. melléklet a 2/2015. (I.29.) önk. rendelethez

Kormányzati funkció:
011130
011220
013320
013350
013360
016080
031030
045160
051030
052020
063020
064010
066010
066020
072112
074031
074032
081030
083030
096015
096025
106010
018030

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető-fenntartás és –működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közterület rendjének fenntartása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Egyéb kiadói tevékenység084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Támogatási célú finanszírozási műveletek”
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7. melléklet a 11/2016. (IX. 5.) önk. rendelethez

„9. melléklet a 2/2015. (I.29.) önk. rendelethez
az önkormányzat intézményeinek felsorolásáról

-

Pátyi Polgármesteri Hivatal
székhely:
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
tel.:
23-555-530
e-mail:
hivatal@paty.hu
web:
www.paty.hu

-

Pátyolgató Óvoda
székhely:
2071 Páty, Rákóczi u. 19.
tel.:
23-343-451
patyiovi@gmail.com
e-mail:
web:
www.patyolgato-ovoda.hu

-

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
Művelődési Ház
székhely:
tel.:
e-mail:
web:

2071 Páty, Kossuth Lajos u. 77.
23-343-550
muvhaz@paty.hu
muvhazpaty.hu

Községi és Iskolai Könyvtár
székhely:
2071 Páty, Rákóczi u. 37.
tel.:
23-344-348
e-mail:
konyvtar@paty.hu”
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8. melléklet a 11/2016. (IX. 5.) önk. rendelethez

„10. melléklet a 2/2015. (I.29.) önk. rendelethez
az önkormányzat gazdasági társaságainak felsorolásáról

-

Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.
székhely:
2071 Páty, Rákóczi u. 74.
tel.:
23-343-667, 23-343-994
e-mail:
pvk@pvk.hu; ugyfelszolgalat@pvk.hu
web:
pvk.hu

-

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
székhely:
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
tel.:
29-360-323; 29-360-321; 70-315-1709
e-mail:
info@dakov.hu
web:
dakov.hu

-

U.P.S.V.
székhely:

1224 Budapest, Dénár u. 4.”
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