Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
38/2006. (X. 12.) rendelete
a Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
30/2006. (IX. 12.) rendelet módosításáról

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:

1. §

A Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 30/2006. (IX.
12.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„9. §
A települési képviselık névsorát az 1. számú függelék tartalmazza.”
2. §
Az SZMSZ 11. § (3) A képviselı vagyonnyilatkozata c) pontja helyébe a következı
rendelkezés lép:
„c) a vagyonnyilatkozatot két példányban kell elkészíteni, amelybıl egy a nyilatkozó
példánya, a másikat a Pénzügyi, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság részére
kell átadni ellenırzés és nyilvántartás céljából;”
3. §
Az SZMSZ 22. § (1) A Képviselı-testület ülésére meg kell hívni: a következı g) ponttal
egészül ki:
„g) a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét.”
4. §
Az SZMSZ 22. § (3) helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg a tanácskozási jog a
b), d), e), f), g) pontban foglaltakat.”

5. §

Az SZMSZ 45. § helyébe a következı rendelkezés lép:
„45. §
A Képviselı-testület által létrehozott állandó bizottságok elnevezését az 1. számú melléklet,
személyi összetételét a 2. számú függelék tartalmazza.”
6. §
Az SZMSZ 47. § (2) és (3) helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A részletszabályokat – az Ötv. És az SZMSZ rendelkezéseivel összhangban – a
bizottságok ügyrendjükben maguk szabályozzák.
(3) A bizottságok feladat és hatásköri jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza.”
7. §
Az SZMSZ 59. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.
8. §
Az SZMSZ 60. § helyébe a következı rendelkezés lép:
„60. §
(1) A Hivatal munkarendje:
a) a munkaidı heti 40 óra.
b) A munkaidı beosztása: hétfı:
kedd, csütörtök:
szerda:
péntek:
(2) Ügyfélfogadási rend:

hétfı:
szerda:

7.30 – 16.30
7.30 – 16.00
7.30 – 17.00
7.30 – 12.00
13.00 – 16.30
8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00”

9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:

Állandó bizottságok elnevezése
Állandó bizottságok feladat- és hatáskörei
A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és
hatáskörök

1. számú függelék:
2. számú függelék:

A települési képviselık névsora
Állandó bizottságok személyi összetétele

1. számú melléklet
Állandó bizottságok elnevezése

Pénzügyi, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság (Feladatkörébe tartozik a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás)
Oktatási, Szociális és Közmővelıdési Bizottság
Környezetvédelmi, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság

2. számú melléklet
Állandó bizottságok feladat- és hatáskörei

A Képviselı-testület által az Oktatási, Szociális és Közmővelıdési Bizottságra
átruházott feladat- és hatáskörök:

•
•
•
•
•
•
•
•

Munkanélküliek jövedelempótló támogatásának megállapítása;
Ápolási díj megállapítása;
Átmeneti segély megállapítása (idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzdı személyek részére);
Közgyógyellátás megállapítása méltányosságból;
Rendszeres nevelési támogatás megállapítása;
A jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett ellátás visszafizetésére kötelezése a
törvényes képviselınek vagy segélyezettnek, illetve támogatásban részesített
személynek;
A segélyben, támogatásban részesített személyek szociális helyzetének évente történı
felülvizsgálata;
Rendszeres szociális segély megállapítása és az ezzel összefüggı feladat- és
hatáskörök gyakorlása.

3. számú melléklet
A Képviselı-testület által a polgármesterre
átruházott feladat- és hatáskörök

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temetési segély megállapítása;
Rendkívüli átmeneti segély megállapítása (rendkívüli élethelyzetbe került személyek
részére);
Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása;
Köztemetésre való jogosultság megállapítása;
Idıskorúak járadékának megállapítása;
A jogosulatlanul felvett szociális ellátás visszafizetésének elrendelése, indokolt
esetben részletfizetés engedélyezése, vagy mentességadás a visszafizetés
kötelezettsége alól;
A szociális gondozók díjazásának megállapítása;
Védı, óvó intézkedésként segély megállapítása;
A gyermekek napközbeni ellátásának megszervezése;
Gondoskodás az étkeztetésrıl;
Gondoskodás a házi segítségnyújtásról;
Gondoskodás a családsegítésrıl;
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.

1. számú függelék
A települési képviselık névsora

Dr. Bognár András
Junek Mariann
Kind László
Király Endre
Dr. Kis Zoltán
Kollár Tamás
Michels Gábor
Porkoláb József
Dr. Sal Béla Leó
Sági György
Soós István
Szabó István
Székely Csaba
Zsarnóczay István

2. számú függelék
Állandó bizottságok személyi összetétele

Pénzügyi, Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság

Elnök:

Külsı tagok:

dr. Sal Béla Leó
Porkoláb József
Kind László
dr. Braun Gyula
Moldován Jenı

Oktatási, Szociális és Közmővelıdési Bizottság

Elnök:

Külsı tagok:

Soós István
Kollár Tamás
Junek Mariann
Szabó István
Ondrik Jánosné
Únyi István
Vanyekné Pfitzner Erzsébet

Környezetvédelmi, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság

Elnök:

Külsı tagok:

Zsarnóczay István
Király Endre
Székely Csaba
Czinkóczi Attila
Kovács Tamás

