Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
5/2007.(IV.3.) rendelete
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. Törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. §-ának (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján szervezeti és mőködési rendjére az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) Páty Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselı-testülete e
rendeletben szabályozza az Önkormányzat szervezetét és mőködését, az önkormányzati
szervek feladat- és hatáskörét.
(2) Az Önkormányzat és szervei számára a jogszabályokban meghatározott feladat- és
hatásköri, szervezeti és mőködési elıírásokat e rendeletben foglaltak figyelembevételével kell
alkalmazni.
2. §
(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése:
Páty Község Önkormányzata
(2) Az Önkormányzat székhelye:
Páty, Kossuth Lajos utca 83.
(3) Az Önkormányzat mőködési területe: Páty Község közigazgatási területe

3. §
(1) Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön önkormányzati rendelet
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a helyi kitüntetések, elismerı címek alapítására és adományozásának
feltételeire külön rendeletet alkot.
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II. fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
4. §
(1) Az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tatozó helyi közügyekre az Ötv. és más
törvények, továbbá e rendelet rendelkezései az irányadók.
(2) Az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartoznak az Ötv. és más törvények által a
községi önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalt helyi közügyek.
5. §
(1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselı-testületet illetik meg.
(2) A Képviselı-testület egyes hatásköreit – önkormányzati rendeletben, minısített
többséggel – a polgármesterre, állandó bizottságára, - törvényben meghatározottak szerint társulására átruházhatja.
(3) A Képviselı-testület az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört
visszavonhatja, az átruházott hatáskör gyakorlóinak
döntését megsemmisítheti és
megváltoztathatja, a hatáskört gyakorló szervet beszámoltathatja.
(4) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
(5) A Képviselı-testület bírálja el a polgármester és a Képviselı-testület bizottsága által
önkormányzati jogkörben hozott elsı fokú határozat ellen benyújtott fellebbezést.
6. §
A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az Ötv. 10. §-ában felsoroltakon kívül:
a) a Képviselı-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával munkabér,
tiszteletdíj összegszerő meghatározása, amennyiben arról magasabb szintő jogszabály nem
rendelkezik
b) helyi közügy megoldásának önkéntes vállalása, illetıleg arról történı lemondás,
c) a Képviselı-testület gazdasági programjának, éves munkatervének, illetıleg éves
beruházási programjának elfogadása
d) Hitelfelvétel, önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jogokról való rendelkezés.
e) az önkormányzat képviseletében, illetve megbízásából az önkormányzat költségére
teljesítendı külföldi kiküldetés (kivéve a már megkötött testvérközségi együttmőködés
alapján teljesített testvérközségi látogatásokat)
f) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, alapítás, megszüntetés.
5/2007. (IV.3) kihirdetve 2007. április 3.

Oldal: 2/40

III. fejezet
A KÉPVISELİ-TESTÜLET
7. §
A Képviselı-testület tagjainak száma 14 fı (13 képviselı és a polgármester. A képviselık
névsorát a 4. számú melléklet tartalmazza.
A Képviselı-testület munkaterve
8. §
(1) A Képviselı-testület éves munkaterv alapján végzi munkáját.
(2) A munkatervet a beérkezett javaslatok alapján a polgármester és Jegyzı állítja össze és a
polgármester terjeszti elı minden év december 20-ig, melyet a Képviselı testület jóváhagy.
(3) A munkaterv tartalmazza:
- a képviselı-testület rendes ülésének idıpontjait és napirendjét,
- a napirendi pont elıterjesztıjének a nevét
- a napirendi pontot véleményezı bizottságok megjelölését.
- a közmeghallgatás tervezett idıpontját
(4) A munkatervre javaslatot tehetnek:
a) a települési képviselık
b) a bizottságok
c) az alpolgármesterek
d) a jegyzı
A Képviselı-testületi elıterjesztések
9. §
(1) A Képviselı-testület elé elıterjesztést tehet:
a) a polgármester, az alpolgármesterek
b) a tárgykör szerint illetékes bizottság
c) bármelyik települési képviselı
d) a jegyzı
e) helyi kisebbségi önkormányzat elnöke, képviselıje.
(2) Az elıterjesztést elızetesen meg kell küldeni véleményezésre:

a) a tárgykör szerint illetékes szakbizottságnak (bizottságoknak)
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b) törvényességi szempontból a jegyzınek
c) a Képviselı-testület által megbízott könyvvizsgálónak, ha az Ötv. 92/C §-a szerint az
elıterjesztés a könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozik
d) azoknak a szerveknek, amelyekkel a véleményeztetést, egyeztetést jogszabály írja elı.

10. §
(1) Az elıterjesztést a Képviselı-testület elé
esetben szóban is beterjeszthetı.

írásban nyújtható be, kivételesen indokolt

(2) Az elıterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) a tárgy megjelölését
b) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerő bemutatását,
c) az elızményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok
végrehajtásának állását,
d) a tárgykörre vonatkozó jogszabályok ismertetését, a jogszabályi hivatkozásokat,
e) tájékoztatást az elızetes egyeztetésekrıl, a véleményezık álláspontját,
f) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, valamint a
várható következményeket,
g) költségkihatásokat, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezését
h) határozati javaslatot illetıleg rendeletalkotási javaslatot rendelet-tervezettel, vagy annak
megjelölését, hogy milyen céllal (pl. beszámoló valamely feladat elvégzésérıl, valamely szerv
tevékenységérıl, tájékoztató anyag, amely tudomásulvételt igényel) javasolják a téma
megtárgyalását.
i.) a Jegyzı írásbeli törvényességi észrevételét, kivéve a sürgısségi indítványt
(3) Az írásbeli elıterjesztést legkésıbb a Képviselı-testületi ülés meghívójának kiküldését
megelızı harmadik munkanap 12 óráig kell a Jegyzıhöz – törvényességi észrevételezés
céljából - eljuttatni .
A sürgısségi indítvány
11. §
(1) A sürgısségi indítványt – az elıterjesztéssel együtt -(a kiküldött meghívóban nem
szereplı napirendi javaslat) legkésıbb a képviselı testületi ülést megelızı 2 munkanappal a
polgármesternél lehet benyújtani, aki dönt a javaslat beterjesztésérıl. Az elfogadott
sürgısségi javaslatnak a képviselık részére történı postázásról ( vagy az ülésen történı
átadásról) a jegyzı gondoskodik.
(2)Amennyiben a polgármester az indítványnak nem ad helyt, akkor a képviselı testület a
sürgısségi javaslatot benyújtó képviselı kérésére – vita nélkül dönt a sürgısség tárgyában. A
napirendre történı felvétel esetén, a nyilvános vagy zárt ülés utolsó napirendjeként tárgyalja.
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(3) A sürgısségi indítvány tárgyában a javaslattevı a napirend vitája során legfeljebb kettı
percben tájékoztatást ad. A tájékoztatót követıen a Képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel
dönt a sürgısségi indítvány napirendre tőzésérıl.
(4) A sürgısségi indítványnak meg kell felelni a 9. és 10. §-okban foglaltaknak.
(5) Sürgısségi indítványként nem nyújtható be:
- rendelet-alkotás, rendelet-módosítás,
- a Polgármesteri Hivatal szervezetének kialakítása, annak megváltoztatása
- helyi népszavazás, népi kezdeményezés kiírása
- önkormányzati jelkép meghatározása
- kitüntetı, díszpolgári cím adományozása
-gazdasági
program
meghatározása,
illetıleg
ennek
megvalósítását
szolgáló
kötelezettségvállalás
- településrendezési tervek jóváhagyásával kapcsolatos ügyek
- valamennyi önkormányzati vállalkozással kapcsolatos ügy
- társulások létrehozása, társulásokhoz való csatlakozás, társulásokból való kilépés
- intézmény fenntartással kapcsolatos döntések (alapítás, megszüntetés, átszervezés)
- hitelfelvétel
- a költségvetésben nem szereplı (fedezet hiánya miatt átcsoportosítást igénylı)
kötelezettségvállalás
- személyi ügyek (kinevezés, választás, megbízás)
- a Képviselı-testület feloszlatására tett javaslat
- az Ötv. 33/C §-a alapján a polgármester ellen benyújtott kereset ügyében tett elıterjesztés.

A Képviselı-testület összehívása
12. §
(1) A Képviselı-testület évente legalább 10 alkalommal rendes ülést tart.
(2) A Képviselı-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az ıt helyettesítı
alpolgármester hívja össze.
(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, illetıleg tartós
akadályoztatásuk esetén a Képviselı-testület ülését a legidısebb képviselı (korelnök), a
korelnök akadályoztatása esetén a soron következı legidısebb képviselı hívja össze.
13. §
(1) A Képviselı-testület ülését írásbeli meghívóval kell összehívni. A meghívónak
tartalmaznia kell az ülés helyét, kezdési idıpontját és a tervezett napirendi pontokat. A
meghívóhoz mellékelni kell a tervezett napirendi pontok írásbeli elıterjesztését.

(2) A meghívót és az írásbeli elıterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselık és a
meghívottak az ülés idıpontját megelızıen legalább négy nappal kézhez kapják.
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(3) A Képviselı-testület ülésének helyérıl, kezdési idıpontjáról és napirendjérıl a lakosságot
a Polgármester a meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján és a község honlapján
történı kifüggesztésével tájékoztatja.

A Képviselı-testület ülésére meghívandók köre
14. §
(1) A Képviselı-testület ülésére meg kell hívni:
a) a képviselıket
b) a jegyzıt
c) a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti egységeinek vezetıit
d) akiket a polgármester, a jegyzı és a bizottsági elnökök valamely napirendi ponthoz
kapcsolódóan megjelölnek
e) az intézményvezetıket az általuk vezetett intézményt érintı kérdésekben
f) helyi kisebbségi önkormányzat elnökét.
(2) A Képviselı-testület ülésén a képviselık tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt.
(3) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához
kapcsolódóan a jegyzıt. A c), d), e) és f) pontban megjelölteket az ülés meghatározott
napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg a tanácskozási jog.
A Képviselı-testület alakuló ülése
15. §
(1) A Képviselı-testület alakuló ülését a választást követı 15 napon belül tartja meg. Az
összehívásról a polgármester gondoskodik.
(2) Az alakuló ülést a legidısebb képviselı, mint korelnök vezeti, a Polgármester eskütételéig.
(3) Az alakuló ülés elsı napirendi pontjában a választási bizottság elnöke beszámol a
polgármester- és képviselıválasztás eredményérıl.
(4) A polgármester és a települési képviselık az alakuló ülésen esküt tesznek.
(5) Az alakuló ülésen kell dönteni:
- az alpolgármesterek megválasztásáról
- a polgármester illetményérıl és költségtérítésérıl, az alpolgármesterek tiszteletdíjáról és
költségtérítésérıl.
(6) Az alakuló ülés nyilvános az (5) bekezdésben foglalt napirendi pontok tárgyalásának
kivételével, melyeket zárt ülésen kell megtárgyalni.
(7) Az alakuló ülésre a Szervezeti és Mőködési Szabályzat szabályait kell megfelelıen
alkalmazni.
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A Képviselı-testület rendkívüli ülése
16. §
(1) A polgármester szükség esetén rendkívüli ülést hívhat össze.
(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselık legalább egynegyedének
vagy a Képviselı-testület bármely bizottságának a rendkívüli ülés tárgyát és indokát
tartalmazó indítványára, valamint a Képviselı-testület által megbízott könyvvizsgálónak az
Ötv. 92/C. §-ának (6) bekezdése szerinti kérésére. A rendkívüli ülést a polgármesternek az
indítvány kézhezvételétıl számított 8 napon belül kell összehívni. Amennyiben a rendkívüli
ülés összehívásáról a polgármester 8 napon belül nem intézkedik, a Képviselı-testület ülését a
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetıje hívja össze.
(3) A rendkívüli ülés napirendi pontjai csak az összehívás indokául szolgáló témakörök
lehetnek. A rendkívüli ülésen interpellációt benyújtani, kérdést feltenni nem lehet, sürgısségi
indítvánnyal nem lehet élni.
(4) A rendkívüli ülésre szóló meghívót legkésıbb az ülést megelızı napon kézbesíteni kell.
Rendkívüli esetben a polgármester az ülés napjára is kézbesíthet meghívót (elektronikus úton,
telefonon, faxon)
(5) A rendkívüli ülésre egyebekben a Szervezeti és Mőködési Szabályzat szabályait
megfelelıen alkalmazni kell.
A Képviselı-testület rendes ülése
17. §
(1) A Képviselı-testület ülése – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eseteket kivéve – nyilvános. A
tanácskozási jog nélkül megjelentek az ülésvezetı engedélyével – legfeljebb két perc
idıtartamra - szót kaphatnak.
(2) A Képviselı-testületnek zárt ülést kell tartania:
a)
önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor,
valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során,
b) választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása, illetıleg visszavonása, fegyelmi
eljárás megindítása,, fegyelmi büntetés kiszabása, és állásfoglalást igénylı személyi ügy
tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.
(3) A Képviselı-testület minısített többséggel zárt ülést rendelhet el a vagyonával való
rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket
sértene, vagy saját gazdasági érdeket sértene.
(4)
Zárt ülésen a Képviselı-testület tagjai, a jegyzı, a megbízott könyvvizsgáló, az
önkormányzat jogi képviselıje, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértı, valamint a
Polgármesteri Hivatalnak a jegyzı által – a polgármester egyetértésével - kijelölt
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köztisztviselıje vehet részt. Az érintett és a szakértı csak a képviselı testület egyszeri egyedi
döntése alapján vehet részt a zárt ülésen.

18. §
(1) A Képviselı-testület akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen
van. Az ülés tartama alatt a jelenlévık száma szempontjából az „igen”, „nem”, „tartózkodom”
szavazatok összesített száma az irányadó.
(2) Ha az ülés kezdetekor az ülésvezetı megállapítja a határozatképtelenséget, az ülést nem
nyitja meg. Ha a Képviselı-testület az ülés megnyitását követıen válik – bármilyen oknál
fogva – határozatképtelenné, az ülést be kell rekeszteni.
(3) A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell
hívni.

A napirend megállapítása
19. §
(1) A Képviselı-testület ülésének napirendjére - és annak sorrendjére - a polgármester tesz
javaslatot, melyrıl a Képviselı-testület vita nélkül dönt.
(2) A Képviselı-testület a napirendi pontokat az elfogadott sorrendben tárgyalja. A
Képviselı-testület eltérı döntése hiányában a következı napirendi pont tárgyalását csak akkor
lehet megkezdeni, ha az elızı napirendi pont lezárást nyert vagy arra vonatkozó döntést a
testület elnapolta.
(3) A lejárt határidejő határozatokról a polgármester minden képviselı testületi ülésen
napirend elıtt köteles beszámolni.”

A Képviselı-testület ülésének vezetése
20. §
(1) A Képviselı-testület ülését a polgármester vagy az általa kijelölt alpolgármester vezeti. A
polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, illetıleg akadályoztatásuk
esetén az ülést a korelnök vezeti.
(2) A polgármester akadályoztatásának minısül az is, ha a polgármester személyes
érintettsége áll fenn, így az ülés vezetését az alpolgármesternek vagy korelnöknek átadhatja.
(3) Az ülést vezetı polgármester, alpolgármester, illetve korelnök (a továbbiakban: ülés
elnöke) feladatai és jogosítványai:
a) megállapítja (figyelemmel kíséri) a határozatképességet, megnyitja, berekeszti az ülést,
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b) elıterjeszti a napirendi javaslatot,
c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetıleg lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a
döntési javaslatokat,
d) hozzászólásokra megadja a szót, melyekre jelentkezési sorrendben kerül sor. Ha az
elıterjesztést már bizottság tárgyalta, ezen esetben a bizottság elnökét vagy megbízottját
elsıbbség illeti meg.
e) a hosszúra nyúlt vita esetén indítványozhatja a hozzászólások idıtartamának korlátozását
vagy a vita lezárását,
f) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgytól. A figyelmeztetés
eredménytelensége esetén megvonja a szót,
g) tárgyalási szünetet rendelhet el,
h) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendreutasíthatja azt, aki az ülésen méltatlan
magatartást tanúsít.
(4) Az ülés elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani vagy vitába szállni nem lehet.
Az interpelláció, a kérdés és a képviselıi közlemény
21. §
(1) A képviselı a Képviselı-testület ülésén a polgármesterhez (alpolgármesterekhez), a
jegyzıhöz, a bizottság elnökéhez – önkormányzati feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben

– magyarázat kérése céljából interpellációt intézhet. Interpellációnak az a felszólalás
tekinthetı, amely szoros kapcsolatban áll az Önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetıleg
valamely – az Önkormányzat irányítása alatt álló – szervezet tevékenységi körével.
(2) Az interpellációnak tartalmaznia kell:
a) az interpelláló nevét
b) az interpelláció címzettjét, tárgyát
c) az interpelláció világos, tömör megfogalmazását.
Az interpellációnak csak egy címzettje lehet.
22. §
(1)

Az interpellációt a Titkárságon írásban kell benyújtani.
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(2) A képviselı testület ülésén azaz interpelláció tárgyalható, melyet legkésıbb az ülést
megelızı második munkanapon még benyújtottak.
(3) Minden interpellációra az ülésen kell választ adni és az írásba foglalt választ az
interpelláló képviselınek átadni. Az interpellált kérésére a Képviselı-testület – vita nélküli
szavazással - engedélyezheti, hogy 15 napon belül írásban válaszoljon.
(4) Az interpellációt a Képviselı-testület ülésén szóban is elı kell terjeszteni. Ha az
interpelláló képviselı az ülésen nincs jelen, az interpellációt elnapoltnak kell tekinteni.
(5) Az elmondott interpelláció nem tartalmazhat olyan új tényt, amelyet az interpelláció írott
szövege nem tartalmazott.
(6) Az interpelláció három perc idıtartam alatt terjeszthetı elı. Az interpellációra ugyancsak
három perc alatt adható válasz. A válasz elfogadásával kapcsolatos nyilatkozattételre egy perc
áll rendelkezésre.
(7) Ha az interpellációra adott választ az interpelláló képviselı nem fogadja el, a Képviselıtestület vita nélkül dönt annak elfogadásáról. Ha a választ a képviselı-testület sem fogadja el,
az ülés vezetıje az interpellációt a hatáskörrel rendelkezı bizottságnak további vizsgálat
céljából kiadja. A bizottság állásfoglalását a következı rendes ülésen terjeszti elı.

23. §
(1) A képviselı a Képviselı-testület rendes ülésén a polgármesterhez (alpolgármester(ek)hez),
a jegyzıhöz, a bizottság elnökéhez kérdést intézhet. A kérdés: az Önkormányzat feladat- és
hatáskörébe tartozó szervezeti, mőködési, döntési, elıkészítési, végrehajtási jellegő
felvilágosítás kérés.
a) a kérdéshez hozzászólásnak, viszontválasznak nincs helye, a válasz elfogadásáról a
Képviselı-testület nem dönt,
b) a kérdés elmondására és a válaszra három-három perc áll rendelkezésre.
c) az érintettekhez kérdés feltevésére helyben is van lehetıség.
24. §
(1) A képviselı a közérdeklıdésre számot tartó bejelentéseket, kéréseket a képviselıi
közlemények keretében legfeljebb egyszer, három perc idıtartamig terjesztheti elı. A
közleményekhez kérdésnek, hozzászólásnak nincs helye.
(2) A képviselıi kéréssel kapcsolatos intézkedésrıl a képviselıt 15 napon belül írásban kell
tájékoztatni.

Az ügyrendi hozzászólás
25. §
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(1) Az ügyrendi hozzászólás: a képviselı-testületi ülés vezetésével, rendjével összefüggı, a
tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintı, eljárási kérdésre vonatkozó hozzászólás,
javaslat. Szavazási szakaszban csak a szavazás menetét érintıen lehet ügyrendi javaslatot
tenni.
(2) Ügyrendi hozzászólás céljából a képviselık az ülés során bármikor szót kérhetnek. Ha az
ülésvezetı megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi, a képviselıtıl megvonja a szót.
(3) Az ügyrendi javaslatról a képviselı-testület vita nélkül dönt.
A napirendi pont tárgyalásának rendje
26. §
(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.
(3) A napirendi ponttal kapcsolatban az elıterjesztıhöz a képviselık és a napirendi ponthoz
meghívottak kérdést intézhetnek.
(4) A kérdések elhangzása után a válaszadás, majd a képviselıi hozzászólások következnek.
Ha ugyanaz a személy ugyanazon napirendi ponttal kapcsolatban másodszor is hozzászólásra
jelentkezik, az ülésvezetı a második hozzászólást két percre korlátozhatja.
(5) Ha a hozzászólás a döntési – illetıleg rendelet-alkotási - javaslat módosítására vagy
kiegészítésére irányul, az erre vonatkozó javaslatot a szavazás megkezdéséig az ülésvezetınél
írásban is be kell nyújtani.
(6) A napirendi pont tárgyalása során, illetıleg a szavazás elıtt a jegyzı törvényességi jelzés
céljából több alkalommal, idıbeli korlát nélkül szólalhat fel.

A döntéshozatal módja
27. §

(1) A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévı képviselık több mint a felének igen
szavazata szükséges (egyszerő többség).
(2) A megválasztott képviselık több mint a felének egybehangzó szavazata (minısített
többség) szükséges a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott ügyek eldöntéséhez.
(3) Elutasított javaslatnak számít, amely nem kapta meg az (1) illetıleg (2) bekezdésben
meghatározottak szerinti igenlı szavazatot.
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28. §
(1) A Képviselı-testület döntéshozatalából kizárható az akit, vagy akinek a hozzátartozóját az
ügy személyesen érinti. A képviselı köteles bejelenteni személyes érintettségét.
(2) A kizárásról az érintett képviselı kezdeményezésére vagy bármely képviselı javaslatára a
képviselı-testület minısített többséggel dönt. A kizárt képviselıt a határozatképesség
szempontjából jelenlévınek kell tekinteni.
29. §
(1) A határozati javaslattal, illetve rendelet-tervezettel (a továbbiakban: határozati javaslat)
kapcsolatos módosító indítványokat úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmően igennel, vagy nemmel – lehessen szavazni. A módosító indítványokat írásban legkésıbb az
ülésen a napirend tárgyalásakor az ülésvezetınek át kell adni.
(2) Az ülés vezetıje a módosító indítványokat, a vita lezárást követıen, külön-külön teszi fel
szavazásra a kezdeményezésnek megfelelı sorrendben.
(3) A módosító indítványról a Képviselı-testület olyan arányú szavazással határoz, amilyen
arányú szavazással a teljes határozatról dönt.
(4) A határozati javaslat teljes szövegérıl szavazni az elfogadott módosító indítványoknak a
határozat-tervezet szövegébe történt beillesztése után lehet.

29./A §
Az ülés zavarása
(1) Az ülés elnöke a tárgytól eltérı felszólalót figyelmezteti, hogy térjen a tárgyra.
Ismételt figyelmeztetést követıen az ülés elnöke megvonja a szót.
(2) Azt a felszólalót, aki a Képviselı testület tekintélyét, valamelyik képviselı személyét
vagy más személyt sértı kifejezést használ, illetıleg az SZMSZ-nek a tanácskozási
rendjére, vagy a szavazásra vonatkozó szabályait megszegi, az ülés elnöke rendre
utasítja.
(3) Akitıl a szót megvonták, ugyanazon napirendi pont vitájában újból nem vehet részt.
(4) Ha az ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné
teszi, az ülés elnöke az ülést megszakítja és a rendbontót figyelmezteti. Ismételt
figyelmeztetés esetén az elnök a rendbontót az ülésterem elhagyására szólítja fel. A
félbeszakítás idıtartama 30 percnél nem lehet hosszabb.
(5) Amennyiben a megszakított ülés a rendes ülésnapon rendzavarás miatt 30 perc
elteltével sem folytatható, a polgármester a 16. és 17.§-okban foglalt szabályok
alkalmazásával az ülést ismételten összehívja, és azt ott kell folytatni, ahol
abbamaradt.
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30. §
(1) A Képviselı-testület döntéseit – a 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel –
nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás kézfelemeléssel vagy szavazatszámláló gép
alkalmazásával történhet.
(2) Bármely képviselı javaslatára a Képviselı-testület név szerinti szavazást rendelhet el. A
javaslatról a testület vita nélkül dönt.
(3) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyzı a jelenléti ív alapján a polgármestert és a
jelenlévı képviselıket személy szerint szólítja és a képviselı által adott választ (igen, nem,
tartózkodom) a jelenléti íven rögzíti.
(4) A nyílt szavazás eredményét az ülésvezetı állapítja meg, illetıleg – a szavazatok téves
összeszámlálása miatt – elrendelheti a szavazás megismétlését.

31. §
(1) A 17. § (2) – (3) bekezdésében foglalt ügyekben, bármely képviselı javaslatára a
Képviselı-testület titkos szavazást rendelhet el. A javaslatról a testület vita nélkül dönt. Az
alpolgármesterek választásánál titkos szavazást kell elrendelni.
(2) A titkos szavazás lebonyolítására a Képviselı-testület a polgármester javaslatára három
tagú szavazatszámláló bizottságot választ. A titkos szavazás szavazólappal történik.
(3) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és
érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét és a szavazásról jegyzıkönyvet készít.
A jegyzıkönyvet az ülés jegyzıkönyvéhez kell csatolni, a szavazólapokat az eredmény
kihirdetését követıen meg kell semmisíteni.

A Képviselı-testület döntései

32. §
(1) A Képviselı-testület
a) rendeletet alkot,
b) határozatot hoz.
(2) A rendeleteket és a határozatokat külön-külön, a naptári év elejétıl kezdıdıen, folyamatos
sorszámmal kell ellátni.
(3) A Képviselı-testület által alkotott rendeletek megjelölése:
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének ……../………(a rendelet sorszáma per
évszám), valamint a kihirdetés idıpontja (hónap, nap) rendelete…….. (tárgy megjelölése).
(Például: Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2006. (II. 1.) rendelete a
...ról).
(4) A határozat megjelölése:
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének ……/…… (a határozat sorszáma
per évszám), valamint a határozat meghozatalának idıpontja (hónap, nap). (Például:
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2006. (II. 1.) határozata).
(6) A rendeletekrıl és a határozatokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásról,
folyamatos karbantartásáról a jegyzı gondoskodik.

A rendeletalkotás
33. §
(1) A rendelet-tervezetek elıterjesztésére a képviselı-testületi elıterjesztések szabályait (9-10.
§) kell alkalmazni a (2) – (5) foglalt eltérésekkel.
(2) Rendelet alkotását a polgármester, az alpolgármester(ek), a tárgy szerint illetékes
bizottság, bármely képviselı, és a jegyzı kezdeményezheti.
(3) A rendelet-tervezet szakmai elıkészítésérıl a jegyzı gondoskodik a tárgy szerint illetékes
bizottság közremőködésével. A tervezet elıkészítéséhez a jegyzı – szükség esetén – a
költségvetés keretei között - szakértıket is felkérhet, illetıleg elıkészítı csoportot hozhat
létre.
(4) a Képviselı-testület elhatározhatja a rendelet-tervezet kétfordulós (általános, majd
részletes) tárgyalását is.
(5) A Képviselı-testület által megalkotott rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal
hivatalos hirdetıtábláján való kifüggesztéssel történik.

A Képviselı-testület ülésének jegyzıkönyve
34. §
(1) A Képviselı-testület ülésérıl hangfelvétel alapján jegyzıkönyvet kell készíteni. A
hangfelvételt rögzítı adathordozókat 5 évig kell megırizni.
(2) A jegyzıkönyv elkészítésérıl a jegyzı gondoskodik. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét, idıpontját,
b) a megjelent (illetıleg igazoltan vagy igazolatlanul távollevı) képviselık, meghívottak,
egyéb résztvevık nevét,
c) az elfogadott napirendet,
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d) a vita (tanácskozás), egyes napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások, interpellációk,
kérdések és válaszok rövid, tömör tartalmi kivonatát,
e) bármely képviselı és a jegyzı kérésére véleményének – akár szó szerinti – rögzítését,
f) a szavazás számszerő eredményét és a hozott döntések szövegét.
(3) A jegyzıkönyv eredeti példányához mellékelni kell:
a) a meghívót,
b) a jelenléti ívet,
c) az elıterjesztéseket,
d) az írásban benyújtott hozzászólásokat,
e) az ülésen megalkotott rendelet hiteles (kihirdetési záradékkal ellátott, aláírt) példányát
f) az egyéb írásos indítványokat, anyagokat.
g) a jegyzıkönyvet bármelyik képviselı képviselı-testületi döntés alapján hitelesítheti.
(4) A Képviselı-testület ülésének jegyzıkönyvét a polgármester és a jegyzı írja alá.
(5) A jegyzıkönyv eredeti példányát a mellékleteivel együtt a jegyzı évente bekötteti.
(6) A képviselık a jegyzıkönyvi kivonatot (mely csak az ülésen meghozott döntéseket
tartalmazza) az ülés napjától számított 15 napon belül (kérésük szerint elektronikus úton vagy
írásbeli formában) kapják meg.
A képviselıknek kérésükre a jegyzıkönyv egyes részeirıl vagy egészérıl teljes másolatot kell
átadni.
35. §
(1) A nyilvános ülésrıl készült jegyzıkönyveket és mellékleteit a választópolgárok a
Polgármesteri Hivatalban illetve az Önkormányzat honlapján tekinthetik meg. A nyilvános
ülés jegyzıkönyveirıl, mellékleteirıl a választópolgárok jegyzeteket készíthetnek,
költségtérítés ellenében másolatot kérhetnek.
(2) A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell készíteni. A zárt ülés jegyzıkönyveibe,
mellékleteibe a választópolgárok nem tekinthetnek be. A zárt ülés jegyzıkönyveit,
mellékleteit elkülönítve kell tárolni és megırizni.

IV. fejezet

A KÉPVISELİ
36. §
(1) A képviselı az, akit a törvény rendelkezései szerint az Önkormányzat Képviselı-testülete
tagjának megválasztottak.
(2) A képviselı Páty Község egészéért vállalt felelısséggel képviseli választói érdekeit.
(3) A képviselık a fogadóóráikat az általuk meghirdetett helyen és idıben tartják
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37. §
(1) A képviselık élhetnek a törvényben meghatározott jogaikkal és kötelesek ellátni a
törvényben meghatározott feladataikat.
(2) A képviselı jogai különösen:
a) tanácskozási és szavazati joggal vesz részt a Képviselı-testület ülésein,
b) a Képviselı-testület elé elıterjesztést (döntési javaslatot) tehet, az ülésen a 21.-23. §-okban
foglaltak szerint interpellációt, kérdést terjeszthet elı,
c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a Képviselı-testület ülésének
jegyzıkönyvéhez kell mellékelni, illetıleg véleményét rögzíteni kell a jegyzıkönyvben,
d) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, és a bizottságok üléseinek
idıpontjáról és napirendi pontjairól e-mail-ben értesítést kap a Polgármesteri Hivatal útján.
e) javasolhatja bármelyik bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a
képviselıt meg kell hívni,
f) kezdeményezheti, hogy a képviselı-testület vizsgálja felül bizottságának, a
polgármesternek, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének – a Képviselı-testület által
átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését,
g) a Képviselı-testület vagy a polgármester megbízása alapján képviselheti a Képviselıtestületet,
h) a Polgármesteri Hivataltól igényelheti a képviselıi munkájához szükséges tájékoztatást,
ügyviteli közremőködést,
i) közérdekő ügyekben kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal intézkedését, amelyre a
Hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni. A kezdeményezést a polgármesternél kell
benyújtani.

(3) A képviselı köteles különösen:
a) a Képviselı-testület (bizottság) munkájában, a Képviselı-testület (bizottság) elé terjesztett
döntési javaslatról tartott szavazásban, továbbá felkérés alapján a testületi döntések
elıkészítésében, a különbözı vizsgálatokban felkészülten részt venni. A képviselıtıl a
tiszteletdíj, természetbeni juttatás külön önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint
megvonható, ha a képviselı a Képviselı-testület (bizottság) ülésén igazolatlanul nem vesznek
részt,
b) írásban vagy szóban a polgármesternél (bizottság elnökénél) elızetesen bejelenteni, ha a
Képviselı-testület (bizottság) ülésén nem tud megjelenni vagy egyéb megbízatásának
teljesítése akadályba ütközik,
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c) a képviselıi tevékenység során tudomására jutott állami, szolgálati, magán és üzleti titkot a
vonatkozó rendelkezések szerint megırizni,
d)

bejelenteni – döntéshozatal elıtt – személyes érintettségét (28. §).

38. §
A képviselık kiesett jövedelmének megtérítését, tiszteletdíját, természetbeni juttatását és
költségtérítését külön önkormányzati rendelet szabályozza.

39. §
Képviselıi vagyonnyilatkozat
(1) A képviselı 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.
(2) Ha a képviselı az (1) pontban meghatározott kötelezettségének határidıben nem tesz
eleget, mulasztása megszüntetéséig képviselıi jogait nem gyakorolhatja, továbbá
juttatásokban nem részesülhet.
(3) 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.
(4) A képviselı vagyonnyilatkozata – az ellenırzéshez szolgáltatott azonosító adatok
kivételével – nyilvános. A képviselı hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata nem nyilvános,
abba csak az illetékes bizottság tagjai tekinthetnek be ellenırzés céljából.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, a vagyonnyilatkozatokat kezelı bizottságnál
bárki kezdeményezheti, amelynek eredményérıl a bizottság a soron következı ülésen köteles
a Képviselı-testület részére tájékoztatást adni.
(6) A vagyonnyilatkozatot kezelı bizottság felhívására a képviselı köteles a saját, és
vagyonnyilatkozat tételére kötelezett hozzátartozója adataira vonatkozó azonosító adatokat
azonnali hatállyal írásban benyújtani.
(7) 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 képviselınek kell átadni. Ezeket az adatokat csak az illetékes bizottság tagjai
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követı nyolc napon belül törölni kell.
(8) A képviselık és a hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait a Hivatalban lemezszekrényben
úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzá ne férhessenek. Ennek biztosításáért
a Polgármester és az illetékes bizottság együttesen felelıs.
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V. fejezet
A BIZOTTSÁGOK
40. §
(1) A Képviselı-testület bizottságai feladatkörükben:
a) elıkészítik a Képviselı-testület döntéseit, szervezik és ellenırzik a döntések végrehajtását,
b) véleményezik a képviselı-testületi elıterjesztéseket,
c) ellenırzik a Polgármesteri Hivatalnak a Képviselı-testület döntései elıkészítésére, illetıleg
végrehajtására irányuló munkáját.
(2) A bizottságok gyakorolják a Képviselı-testület által átruházott feladat- és hatásköröket.
(3) A bizottságok munkájukról, ennek keretében a Képviselı-testület által átruházott
hatáskörök gyakorlásáról évente kötelesek a Képviselı-testületnek beszámolni.
41. §
(1) A Képviselı-testület állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre.
(2) A Képviselı-testület az ideiglenes bizottságokat meghatározott idıre vagy feladat
elvégzésére hozza létre. Az ideiglenes bizottság a meghatározott idı elteltével, illetıleg a
feladat elvégzésével megszőnik. Eltérı rendelkezés hiányában az ideiglenes bizottságra az
állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
42. §
(1) A Képviselı-testület állandó bizottságai:
1. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság
3. Környezetvédelmi, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság
4. Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
(2) Az állandó bizottságok Képviselı-testület által átruházott, valamint egyéb feladat- és
hatásköreit a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az állandó bizottságok átruházott hatáskörét tartalmazó jegyzék nyilvántartásáról a jegyzı
gondoskodik.
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(4) A bizottságok tagjainak számára, elnökeinek, tagjainak személyére a Polgármester az
alakuló ülésen tesz javaslatot.
(5) A bizottságok elnökét és tagjait a Képviselı-testület minısített többséggel választja meg.
A bizottság tagjainak több mint fele csak képviselı lehet. A bizottság elnökének csak
képviselı választható meg.
(6) Egy képviselı egyidejőleg több állandó bizottságnak lehet a tagja.
(7) A bizottságok képviselı és nem képviselı tagjainak a jogai és kötelezettségei a bizottság
mőködése szempontjából azonosak.
43. §
(1) A bizottsági elnöki tisztség, tagság megszőnik:
a) a Képviselı-testület megbízatásának lejártával, illetve a képviselıi megbízatás
megszőnésével,
b) felmentéssel,
c) lemondással,
d) a képviselı vagy tag halálával
(2) A bizottsági tagságról való lemondást a bizottság elnökének kell bejelenteni, aki errıl a
Képviselı-testületet a bejelentést követı ülésen tájékoztatja. Lemondással a bizottsági tagság
a Képviselı-testület tájékoztatásának napján szőnik meg.
(3) A bizottsági elnöki tisztségrıl történı lemondást a Képviselı-testület ülésén kell
bejelenteni és a tisztség a bejelentés napján szőnik meg. A bizottság elnöki tisztség
megszőnésével egyidejőleg megszőnik a bizottsági tagság is.
44. §
A bizottságok mőködésük szabályait az
figyelembevételével maguk határozzák meg.

Ötv.

és

e

rendelet

rendelkezéseinek

45. §
(1) A bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása
esetén a bizottság ülését a polgármester hívja össze és az ülést a bizottság által, az ülés
elnökének megválasztott képviselı bizottsági tag vezeti. A bizottsági ülés vezetésére a 20. §
(3)-(4) bekezdéseiben foglaltakat kell megfelelıen alkalmazni kell.
(2) A bizottság üléseit úgy kell összehívni, hogy a meghívót és az elıterjesztéseket a tagok és
a (4) bekezdésben meghatározott résztvevık az ülés idıpontját megelızıen legalább 4 nappal
megkapják.
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(3) A bizottságot össze kell hívni a polgármesternek, alpolgármestereknek, továbbá a
képviselık vagy a bizottsági tagok egyharmadának napirendi javaslatot is tartalmazó
indítványára.
(4) A bizottság elnöke a (3) bekezdés szerinti indítvány benyújtását követı 8 napon belüli
idıpontra köteles a bizottság ülését összehívni. Ha a bizottság elnöke e kötelezettségének nem
tesz eleget, a bizottság ülését a polgármester hívja össze.
(5) A bizottság ülésein tanácskozási joggal vehet részt:
a) a polgármester, az alpolgármesterek,
b) a nem bizottsági tag képviselı,
c) a jegyzı, a Polgármesteri Hivatalnak a jegyzı által megbízott köztisztviselıje,
d) helyi kisebbségi önkormányzat elnöke,
e) akit a bizottság, vagy elnöke valamely napirendi ponthoz kapcsolódóan megjelöl.

46. §
(1) A bizottsági ülés napirendjére az elnök tesz javaslatot a kiküldött meghívóban foglaltak
szerint. A bizottsági tagok további napirendi pontokat javasolhatnak. A napirendrıl, a
meghívóban nem szereplı napirendi javaslat napirendre való felvételérıl a bizottság egyszerő
többséggel dönt.
(2) A bizottság köteles napirendjére tőzni azokat az ügyeket, amelyek megtárgyalását
a) a Képviselı-testület,
b) a polgármester, az alpolgármester(ek)
c) a képviselı (37. § (2) bekezdés e) pontja) indítványozza.
(3) A több bizottság feladatkörét érintı ügy napirendre tőzésérıl a jegyzı az érintett
bizottságok elnökeit tájékoztatja.
47. §
(1) A bizottságok ülései nyilvánosak. A bizottság zárt ülésére a Képviselı-testületre
vonatkozó szabályokat [17. § (2) és (3) bekezdés] kell alkalmazni.
(2) A bizottság tagja a bizottság ülésén köteles részt venni. Ha a bizottság tagja három
egymást követı ülésen indokolatlanul nem vesz részt, a bizottság elnökének javaslata alapján
a Képviselı-testület dönthet a bizottsági tagság megszüntetésérıl.
48. §
(1) A bizottság határozatképességére és határozat hozatalára a Képviselı-testületre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
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(2) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját
személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A
kizárásról a bizottság dönt.
(3) A bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza meg. A bizottsági
határozatokra a 32. § -ban foglaltakat kell megfelelıen alkalmazni.
(4) A bizottság ülésén megfogalmazott kisebbségi véleményt bármely bizottsági tag kérésére
a Képviselı-testület ülésén – annak napirendi tárgyalásakor – ismertetni kell.
49. §
(1) A bizottság ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyv elkészítésérıl a jegyzı
gondoskodik. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét, idıpontját,
b) a megjelent bizottsági tagok, a tanácskozási joggal résztvevık és a jelenlevı meghívottak
nevét,
c) az elfogadott napirendet,
d) a bizottság határozatait,
e) kérésre az elhangzott véleményeket.
(2) A jegyzıkönyvet az elnök írja alá. A jegyzıkönyv mellékletei: a meghívót, az
elıterjesztéseket, az egyéb írásos indítványokat, anyagokat. A jegyzıkönyv egy példányának
beköttetésérıl a Jegyzı évente gondoskodik.
(3) A bizottság üléseinek jegyzıkönyveibe, mellékleteibe a választópolgárok a 35. §-ban
foglalt szabályok szerint tekinthetnek be.
50. §
(1) Az elıterjesztı – illetıleg az érintett bizottsági elnökök – kezdeményezésére a több
bizottság feladatkörét érintı napirendet az érintett bizottságok együttes ülés keretében is
tárgyalhatják.
(2) Az együttes ülés keretében tárgyalt napirendre a 45-49. § rendelkezéseit bizottságonként
külön-külön kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:
a) az együttes ülés elnöke a bizottságok külön-külön hozott döntésével az ülés elnökének – a
bizottságok elnökei közül – megválasztott személy,
b) az ülés elnökének megválasztott személy nyitja meg, vezeti és zárja le a vitát, illetve
gyakorolja a 20. § (3) bekezdésének d)-h) pontjában és a (4) bekezdésben meghatározott
jogokat,
c) a 20. § (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti intézkedésekre, illetve határozathozatalra –
bizottságonként külön – a bizottságok nevének ábécé sorrendjében kerül sor. A szavazásra az
érintett bizottság elnöke teszi fel a döntési javaslatot,
d) ha a bizottságok a zárt ülés kérdésében eltérı döntést hoznak, a napirendi pont tárgyalását
be kell rekeszteni és a bizottságok külön-külön folytatják a napirend megtárgyalását.
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51. §
A bizottságok mőködéséhez szükséges szakmai, technikai és adminisztrációs feltételek
biztosításáról a jegyzı – a Polgármesteri Hivatal útján – gondoskodik.

VI. fejezet
A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTEREK
A Polgármester
52. §
(1) A polgármester a választópolgárok által megválasztott, megbízatását fıállásban betöltı
tisztségviselı.
(2) A polgármester tagja a Képviselı-testületnek, a Képviselı-testület határozatképessége,
döntéshozatala, mőködése szempontjából képviselınek tekintendı.
(3) Az Önkormányzatot és ezen belül a Képviselı-testületet a polgármester képviseli. A
polgármester jogosult a képviselet körében meghatalmazás adására.
53. §
A polgármester feladat- és hatásköreit az Ötv., más jogszabályok és e rendelet tartalmazza.
A Képviselı-testület által a Polgármesterre átruházott feladat- és hatásköröket a 2. számú
melléklet tartalmazza.
54. §
A polgármesternek a Képviselı-testület mőködésével összefüggı feladati különösen:
a) az ülések elıkészítése és összehívása,
b) az ülések vezetése, rendjének fenntartása,
c) meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait a Képviselı-testület rendeleteinek és
határozatainak végrehajtásában,
d) ha a Képviselı-testület döntését az Önkormányzat érdekeit sértınek tartja, ugyanazon
ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A
kezdeményezést az ülést követı három napon belül nyújthatja be, a Képviselı-testület a
benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt,
e) gyakorolja a Képviselı-testület által átruházott egyes hatásköröket,
f) elızetes bejelentés mellett soron kívül fogadja a Képviselı-testület tagjait,
g) ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait.

55. §
A polgármesternek a bizottságokkal kapcsolatos feladatai különösen:
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a) segíti és összehangolja a bizottságok mőködését,
b) meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait a bizottságok döntéseinek elıkészítésében
és végrehajtásában,
c) indítványára a bizottságot össze kell hívni,
d) felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a Képviselı-testület
határozatával, vagy sérti az Önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésrıl a Képviselıtestület a következı ülésen határoz.
56. §
A polgármester a képviselı-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében
irányítja a Polgármesteri Hivatalt.
A polgármester
a) a jegyzı javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait
az Önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések elıkészítésében és
végrehajtásában,
b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben,
egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,
c) a jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a Képviselı-testületnek a Polgármesteri Hivatal
belsı szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására,
d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester(ek), a jegyzı és az
önkormányzati intézményvezetık tekintetében.

57. §
A polgármester az általa meghatározott rendben fogadóórát tart.
58. §
(1) A polgármester tekintetében a Képviselı-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat,
illetményét a vonatkozó jogszabály keretei között határozza meg.
(2) A polgármester illetményének emelésére és jutalmazására vonatkozó javaslatot a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság terjeszti a Képviselı-testület elé.
(3) A polgármester ellen a fegyelmi eljárást minısített többséggel a képviselı-testület rendeli
el. A fegyelmi eljárás kezdeményezésére a képviselı-testület tagja, bizottsága és a Pest
Megyei Közigazgatási Hivatal vezetıje jogosult.
(4) A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani, amelynek lefolytatására a Képviselıtestület tagjai közül háromtagú vizsgáló bizottságot választ.
(5) A polgármester az Ötv. 33/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi
okot – az összeférhetetlenségi ok felmerülésétıl számított 30 napon belül – köteles
megszüntetni.
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(6) Ha a polgármester az (5) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, bármely
képviselı indítványára – a képviselık közül választott három tagú bizottság javaslata alapján
– a Képviselı-testület minısített többséggel megállapítja az összeférhetetlenség alapjául
szolgáló körülmények fennállását és kimondja az összeférhetetlenséget, illetıleg dönthet a
hozzájárulás megadásáról, ha az Ötv. ezt lehetıvé teszi.

Az Alpolgármesterek
59. §
(1) A Képviselı-testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a
Képviselı-testület megbízatásának idıtartamára – a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármesterek tiszteletdíját a vonatkozó jogszabály keretei közt a képviselı-testület
állapítja meg.
(3) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat. A köztük lévı
feladat- és hatáskör megosztásról, kiadmányozásról polgármesteri utasítás rendelkezik.

VII. fejezet
A JEGYZİ
60. §
a Képviselı-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki határozatlan idıre.
61. §
(1) A jegyzı gondoskodik az Önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
ennek keretében különösen:
a) a polgármester feladat-meghatározásainak figyelembevételével a képviselı-testületi,
bizottsági ülések, elıterjesztések elıkészíttetésérıl, a képviselı-testületi, bizottsági döntések
végrehajtásáról,
b) a képviselı-testületi, bizottsági ülések jegyzıkönyveinek elkészíttetésérıl,
c) az Önkormányzat rendeleteinek kihirdetésérıl.
(2) A jegyzı
a) tanácskozási joggal vesz részt a Képviselı-testület és a bizottságok ülésén,
b) köteles jelezni a Képviselı-testületnek, (a bizottságnak és a polgármesternek), ha
döntésüknél jogszabálysértést észlel,
c) köteles az ülést követı 15 napon belül megküldeni a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal
részére a képviselı-testület, a bizottság, a kisebbségi önkormányzat ülésérıl készült
jegyzıkönyveket, továbbá a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben
hozott határozatát.
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62. §
A jegyzı
a) vezeti a Polgármesteri Hivatalt,
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi tekintetében,
c) döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
d) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
f) elızetes bejelentés mellett soron kívül fogadja a Képviselı-testület tagjait.

VIII. fejezet
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
63. §
(1) A Képviselı-testület Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala elnevezéssel
egységes hivatalt hoz létre és tart fenn. A Polgármesteri hivatal funkciója az Önkormányzat
feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyek döntésre való elıkészítése, a döntések
végrehajtása, valamint a jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok ellátása.
(2) A Képviselı-testület a polgármester elıterjesztése alapján határozza meg a Polgármesteri
Hivatal belsı szervezeti tagozódását, munka- és ügyfélfogadási rendjét. A polgármester
elıterjesztését a jegyzı javaslatainak figyelembevételével teszi meg. A Polgármesteri Hivatal
belsı szervezeti tagozódását, munka- és ügyfélfogadási rendjét a 3. számú melléklet
tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal - jogszabály által elıírt – külön Szervezeti és Mőködési
Szabályzat (Ügyrend) szerint mőködik, amely részletezi a Polgármesteri Hivatal feladatait és
belsı munkamegosztását. A Hivatali Szervezeti és Mőködési Szabályzatot (Ügyrendet) a
Jegyzı kiadmányozza a polgármester jóváhagyása mellett.

IX. fejezet
A LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI

A közmeghallgatás
64. §

(1) A Képviselı-testület évente legalább egyszer elıre meghirdetett közmeghallgatást tart. A
közmeghallgatás olyan képviselı-testületi ülés, amelyen az állampolgárok és a településen
érdekelt társadalmi /civil/ szervezetek képviselıi közérdekő kérdést és javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásról jegyzıkönyv készül.
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(2) A közmeghallgatást, ennek idıpontját legalább 15 nappal korábban hirdetmény útján
közzé kell tenni. A közmeghallgatás meghirdetésérıl a polgármester gondoskodik.
(3) A felmerült közérdekő kérdésekre, javaslatokra lehetıleg még a közmeghallgatáson
választ kell adni.
(4) Ha a közérdekő kérdés, javaslat a közmeghallgatáson nem válaszolható meg, a Képviselıtestület a polgármestert vagy a tárgy szerint illetékes bizottságot bízza meg a kérdés, javaslat
megvizsgálásával. A vizsgálat eredményérıl a kérdezıt, javaslattevıt 30 napon belül, a
Képviselı-testületet a következı ülésen tájékoztatni kell.

A lakossági fórum
65. §

(1) A Képviselı-testület, a bizottság, a polgármester elıre meghatározott közérdekő
kérdésben, illetıleg a lakosság szélesebb körét, nagyobb csoportjait érintı döntések
elıkészítésére a lakosság, a társadalmi szervezetek tájékoztatása, véleményének kikérése
céljából lakossági fórumot hívhat össze.
(2) A lakossági fórumról emlékeztetıt kell készíteni. Az emlékeztetınek tartalmaznia kell az
elhangzott hozzászólások, vélemények lényegét is. A lakossági fórumról – az emlékeztetı
megküldésével – a Képviselı-testületet tájékoztatni kell.

A képviselıi fogadóóra
66. §
A képviselık rendszeres idıközönként – az általuk meghirdetett helyen és idıben –
fogadóórát tartanak.
Lakossági kezdeményezés
67. §
(1) Az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben a település bármelyik lakosa, a
településen tevékenykedı bármely társadalmi vagy egyéb szervezet, közösség, egyesület,
társulás, intézmény, gazdasági társaság, más gazdálkodó szervezet, vagy a helyi lakosok
bármely csoportja javaslattal, kéréssel, panasszal, észrevétellel (a továbbiakban együtt:
lakossági kezdeményezés) fordulhat az Önkormányzathoz, ezen belül a Képviselı-testülethez,
a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a bizottságokhoz, a képviselıkhöz. Külön címzett
hiányában a polgármestert kell címzettnek tekinteni.
(2) A szervezet, társaság, intézmény, egyesület, más törvényesen megalakult jogi személy,
illetve jogalanynak tekinthetı közösség vagy alakulat részérıl csak azt a kezdeményezést
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lehet figyelembe venni, amely az illetı jogi személy (jogalany) képviseletére jogosult(ak)tól
származik.
(3) A jogi személyiséggel, illetve jogalanyisággal nem rendelkezı, természetes személyekbıl
álló csoport részérıl csak akkor lehet a kezdeményezést, vagy bármely más nyilatkozatot,
illetve észrevételt figyelembe venni, ha személy szerint pontosan megállapítható, hogy
hányan és kik alkotják az illetı csoportot és valószínősíthetı, hogy a csoport részérıl
nyilatkozók nyilatkozattételre jogosultak. Kétség esetén e jogosultságot meg kell vizsgálni.
Ha megállapítást nyer, hogy valaki mások nevében jogosulatlanul nyilatkozott, nyilatkozata
csak saját személye vonatkozásában vehetı figyelembe. Amennyiben törvényes alapja van,
ilyen jellegő visszaélés esetén a polgármester büntetı, szabálysértési, vagy egyéb eljárást
kezdeményezhet, illetıleg tájékoztathatja azokat, akiknek a nevével, illetve személyével
kapcsolatban visszaélést tapasztal.

X. fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA
68. §
Az Önkormányzat a törvények és más jogszabályok keretei között önállóan gazdálkodik
bevételeivel és kiadásaival, rendelkezik saját vagyonával, az önkormányzati célok
megvalósítása érdekében.
69. §
A Képviselı-testület a törvény szerint hatáskörébe tartozó helyi adók megállapításáról és
kivetésérıl rendeletben dönt.
70. §
(1) Az Önkormányzat vagyona a tulajdonában lévı ingatlanokból, ingó dolgokból, pénzbıl,
értékpapírból, valamint az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jogokból áll.

(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon. A törzsvagyon körébe tartozó
forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat az Ötv. és más törvények,
továbbá az Önkormányzat külön rendelete határozza meg.
(3) Az önkormányzati vagyont, annak változásait és értékét a jogszabályokban meghatározott
módon és körben nyilván kell tartani (vagyonleltár). A vagyonleltárban elkülönítetten kell
nyilvántartani a törzsvagyont, az egyéb önkormányzati ingatlanokat, az önkormányzat
gazdasági társaságokban fennálló érdekeltségeit, egyéb vagyoni értékő jogosítványait,
valamint az ingóságokat. A vagyonleltár elkészítésérıl és folyamatos karbantartásáról a
jegyzı gondoskodik. Az éves zárszámadáshoz csatolni kell a vagyonállapotot kimutató leltárt.
(4) Az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlására a törvények, az
Önkormányzat rendeletei (különösen az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló önkormányzati rendelet), továbbá a jogszabályok keretei között hozott
képviselı-testületi határozatok az irányadók.
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71. §
(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának kereteit éves költségvetésében határozza meg. Az
éves költségvetést és annak módosítását a képviselı-testület rendeletben állapítja meg.
(2) A Képviselı-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás)
elfogadásáról rendeletben dönt.
72. §

Az Önkormányzat intézményei az éves költségvetés alapján, a törvényekben és más
jogszabályokban meghatározott feltételek szerint gazdálkodnak. Az intézmények
jogszabályban meghatározott tervezési és beszámolási feladatait a jegyzı koordinálja.
XI. fejezet
Települési kisebbségi önkormányzat
73. §
(1) Páty Község Önkormányzata a helyi kisebbségi önkormányzat testülete (bizottsága)
mőködésének elısegítése érdekében biztosítja
a) a Polgármesteri Hivatal épületében a helyi kisebbségi önkormányzat testületi (bizottsági)
mőködésének rendjéhez igazodó helyiséghasználatot,
b) a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és
c) viseli az a) és b) pontokban foglaltakkal járó költségeket.
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat mőködését (szervezési, elıkészítési, adminisztrációs
feladatokat) a Jegyzı által kijelölt köztisztviselı segíti.
74. §
(1) Az Önkormányzat éves költségvetése és zárszámadása a jogszabályi elıírásoknak
megfelelıen tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését és beszámolóját.
(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésével,
gazdálkodásával
kapcsolatos,
a
kisebbségi
önkormányzatok
költségvetésének,
gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseirıl szóló 20/1995. (III. 3.) Korm.
rendeletben meghatározott feladatokat.
75. §
Ha a helyi kisebbségi önkormányzat jogainak gyakorlásához az Önkormányzat döntése
szükséges, a helyi kisebbségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a Képviselıtestület köteles a következı ülésén napirendre tőzni. Ha a döntés más önkormányzati szerv
hatáskörébe tartozik, akkor az a kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül
köteles döntést hozni.
76. §
A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) megnevezését, tagjainak felsorolását a 2. számú
függelék tartalmazza.
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XII. fejezet
FELTERJESZTÉSI JOG
77. §
(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 kikéri a tárgy szerint
illetékes bizottság véleményét.
XIII. VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
78. §
E rendeletben nem szabályozott szervezeti és mőködési kérdésekben az Ötv. és más
törvények, valamint az Önkormányzat rendeleteinek a rendelkezései az irányadók.
79. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejőleg a Képviselı-testület és szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 30/2006. (IX. 12.) és a módosítása tárgyában
kiadott 38/2006. (X. 12.) rendeletek hatályukat vesztik.
(2) A mellékletek és a függelékek folyamatos vezetésérıl, aktualizálásáról a jegyzı
gondoskodik.

Dr. Homonnay Dorottya
Jegyzı
Helyett
Dr.Szoboszlai Csilla
Helyettes jegyzı

Dr. Bognár András
Polgármester

Kihirdetve: 2007. április 3-án
……………………………..
dr.Szoboszlai Csilla
helyettes jegyzı
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1. számú melléklet
a 5/2007. (IV.3.) sz. rendelethez
Minısített szavazattöbbséget igénylı ügyek:

1. Az Ötv. rendelkezései alapján minısített többség szükséges:
a) rendeletalkotáshoz,
b) szervezetének kialakítása és mőködésének meghatározása,
c) a törvény által a Képviselı-testület hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez,
megbízáshoz, illetve felmentéshez, megbízás visszavonásához,
d) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozáshoz,
e) külföldi önkormányzattal való együttmőködési megállapodáshoz,
f) intézmény alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez,
g) képviselınek képviselı-testületi döntéshozatalból való kizárásához (Ötv. 14. § (2)
bekezdés)
h) az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez,
i) a Képviselı-testület feloszlásának kimondásához (Ötv. 18. § (3) bekezdés)
j) az Ötv. 33/C §-ának (1) bekezdése szerinti kereset benyújtásához a polgármester,
alpolgármesterek tisztségének megszüntetése érdekében.

2. Minısített többség szükséges az 1. pontban foglaltakon túlmenıen:
a) a képviselı-testületi feladat- és hatáskör átruházásához és visszavonásához,
b) helyi népszavazás elrendeléséhez, ha a népszavazás elrendelése a vonatkozó jogszabályok
alapján nem kötelezı,
c) a polgármester, alpolgármesterek, jegyzı ellen fegyelmi eljárás elrendeléséhez, fegyelmi
büntetés kiszabásához,
d) a polgármesterrel, alpolgármesterekkel szemben fennálló összeférhetetlenség
kimondásához,
e) a képviselı- testületi (bizottsági) ülés meghívójában nem szereplı napirend (sürgısségi
indítvány), illetıleg az SzMSz egyéb rendelkezéseinek nem megfelelı elıterjesztés
napirendre vételéhez,
f) törvényben vagy az Önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb ügyek eldöntéséhez.
g) hitelfelvételhez (a költségvetésben meghatározottakon felül)
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2. számú melléklet
a 5/2007. (IV.3.) sz. rendelethez, a Képviselı-testület által átruházott
feladat- és hatáskörökrıl, illetıleg az állandó bizottságok egyéb
feladatköreirıl
I. A Képviselı-testület által a Polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök:
1. Megállapítja a temetési segélyt.
2. Megállapítja a rendkívüli átmeneti segélyt.
3. Gondoskodik az étkeztetésrıl.
4. Gondoskodik a házi segítségnyújtásról.
5. Megszervezi a gyermekek napközbeni ellátását.
6. Megállapítja a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igényjogosultságát (étkeztetés,
házi segítségnyújtás, szakosított ellátást nyújtó intézménybe történı beutalást).
7. Elbírálja a lakbér-támogatási kérelmeket az önkormányzat tulajdonában lévı lakások
bérletérıl szóló helyi rendelet szerint.
8. Átadja a helyi kitüntetéseket és díjakat a vonatkozó helyi rendelet szerint.
9. Elbírálja az állattartással kapcsolatos kérelmeket az állattartási rendelet szerint.
10. Elıírja az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, kérelemre – és az illetékes bizottság
javaslata alapján - részletfizetést engedélyez az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló
helyi rendelet szerint.
11. Gyakorolja az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi
rendelet szerinti vagyonhasznosítással kapcsolatos jogköreit.
12. Engedélyezi a képviselık természetbeni juttatását, kezdeményezheti a tiszteletdíj
megvonását, mérséklését a települési képviselık kiesett jövedelmének megtérítésérıl,
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítésérıl szóló helyi rendelet szerint.
13. Gyakorolja az éves költségvetési rendeletben meghatározott jogosítványokat.
14. Az egyszerő közbeszerzési értékhatárok alatt kötelezettségvállalásra jogosult. A
kötelezettségvállalást megelızı eljárás rendjére belsı szabályzat vonatkozik.
15. Egyszerő közbeszerzési eljárásban gyakorolja az ajánlatkérı jogosítványait (ajánlattételi
felhívás, dönt a bíráló bizottság javaslatának figyelembevételével stb.) az önkormányzat
közbeszerzési szabályzata szerint.
16. Megadja a közmőbekötésekhez szükséges önkormányzati tulajdonosi hozzájárulást.
(a nyomvonalas közmő fıvezeték telepítésével/felújításával kapcsolatos közterületi
bontás/használat kivételével).
17. Értékhatár nélkül jogosult kötelezettséget vállalni élet-, balesetveszély elhárítást, illetıleg
azonnali intézkedést igénylı mőszaki jellegő ügyekben.
18. Jogosult beszereztetni, megrendelni a Falugondnokság mőködéséhez szükséges, azonnali
intézkedést igénylı eszközöket.
19. Kötelezettséget vállalhat a költésvetési rendeletben a polgármester részére megállapított
reprezentációs keret, illetıleg testvérközségi kapcsolatok elıirányzatának terhére.
20. Jogosult megkötni, módosítani az önkormányzat és a közüzemi szolgáltatók közötti
szerzıdéseket.
21. Jogosult megkötni a kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodást.
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II. A Képviselı-testület által a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra átruházott feladat- és
hatáskörök
1.Éves szinten 25 millió Ft értékhatárig dönthet a költségvetési rendelet elıirányzatainak
átcsoportosításáról, tételenként maximum 5 millió Ft értékhatárig, melyrıl a Bizottság elnöke
a következı Képviselı testületi ülésen tájékoztatást ad.
2.Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet
alapján gyakorolja a vagyongazdálkodás területén az átruházott hatásköröket.
3. Jóváhagyja az önkormányzatra vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet.
4. Feladatkörében az 50 millió Ft alatti támogatást megcélzó költségvetési elıirányzatban
megjelölt pályázatokon való részvétel kérdésében dönt.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egyéb feladatköre:
1. 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
elıidézı okokat,
- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenırizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.
Vizsgálati megállapításait a Képviselı-testülettel haladéktalanul közli. Ha a Képviselı-testület
a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzıkönyvet az észrevételeivel
együtt megküldi az Állami Számvevıszéknek (Ötv. 92. §)
2. Véleményezi az éves költségvetés bevételi vagy kiadási elıirányzatainak módosulását
eredményezı elıterjesztéseket.
3. Figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, folyamatosan vizsgálja az alapszerően
kezelt céltartalékok és egyéb pénzügyi alapok célirányos és hatékony felhasználását.
4. Figyelemmel kíséri a képviselı-testület által hozott pénzügyi döntések végrehajtását
5. Véleményezi az Önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló
elıterjesztéseket.
6. Véleményezi a pénzügyi befektetéseket és a portfoliókezeléseket.
7. Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon kezelésével, nyilvántartásával és
leltározásával kapcsolatos feladatok ellátását.
8. Javaslatokat tehet az önkormányzat saját bevételei növelésének, illetve kiadásai
csökkentésének lehetıségeire.
9. Javaslatot tehet – a törvény keretei között - új helyi adó bevezetésére, adó mértékének
növelésére, illetve véleményezi az ilyen irányú javaslatokat.
10. Elıkészíti az Önkormányzat gazdasági programját, költségvetési tervezetét, a költségvetés
módosításait.
11. Véleményezi a gazdasági, pénzügyi kihatású elıterjesztéseket.
12. Elıkészíti az Önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló
elıterjesztéseket, s javaslatot tesz a társaság vezetı tisztségviselıire (ügyvezetı,
könyvvizsgáló, felügyelı Bizottsági tagok), valamint a társaságban az Önkormányzatot
képviselı személyre.
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13. Értékeli gazdaságilag, pénzügyileg az önkormányzat gazdasági társaságban való
részvételét.
14. Véleményezi az önkormányzati tulajdonú telkek eladását, vállalkozásba vitelét,
megosztását, bérbeadását.
15. A költségvetési rendelet (tárgyév február) elfogadása után az önkormányzat beruházási
elıirányzatához igazodó beruházási ütemtervet fogad el.
16. Kivizsgálja az önkormányzati képviselı összeférhetetlenségének megállapítására irányuló,
a polgármester által a Bizottság részére átadott kezdeményezést és a kezdeményezés
tárgyában elıterjesztést nyújt be a Képviselı-testületnek (2000. évi XCVI. törvény 9. §-a)
17. Az Ötv. 33/B. §-ában, 103. § (2) bekezdésében, valamint a 2002. évi XCVI. törvény 10/A.
§-ában foglaltak szerint:
- nyilvántartja és ellenırzi a polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzati
képviselık vagyonnyilatkozatát, továbbá az elızıekben felsoroltak hozzátartozóinak
vagyonnyilatkozatát
lefolytatja a Bizottságnál kezdeményezett vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást és az
eljárás eredményérıl tájékoztatja a soron következı ülésen a Képviselı-testületet.

III. A Képviselı-testület által az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottságra átruházott
feladat- és hatáskörök
1. Megállapítja az átmeneti segélyeket
2. Megállapítja a lakásfenntartási támogatásokat
3. Megállapítja az ápolási díjakat a helyi szociális rendelet alapján
4. Megállapítja az étkezési térítési díjkedvezményeket
5. Megállapítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokat
6. Dönt az oktatási intézményeknek a tanév rendje módosítására vonatkozó kérelmérıl
7. Dönt a közoktatási intézmények kötelezı eszköz- és felszerelési jegyzékével kapcsolatos
ügyekben
8. Jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát, nevelési,
pedagógiai programját, házirendjét, valamint minıségirányítási programját
9. Évenként beszámoltatja az oktatási intézmények vezetıit az intézmény tevékenységérıl (a
közoktatási törvény alapján)
10. Jóváhagyja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámolót.
11. Feladatkörében az 50 millió Ft alatti támogatást megcélzó - költségvetési elıirányzatban
megjelölt összegek felett - pályázatokon való részvétel kérdésében dönt.

Az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság egyéb feladatköre:
1. Ellenırzi az oktatásüggyel kapcsolatos önkormányzati döntések végrehajtását
2. Ellenırizheti az óvoda, általános iskola, mővelıdési ház gazdálkodását, mőködését,
3. Szervezi a feladatkörébe utalt mővelıdési tevékenységet
4. Közremőködik az Önkormányzat feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és
fejlesztési terve kidolgozásában, véleményezi a települési oktatásfejlesztési koncepciót,
fejlesztési terveket,
5. Részt vesz az iskoláztatással kapcsolatos feladatok ellátásában közremőködı szervekkel
kötendı együttmőködési megállapodások elıkészítésében

5/2007. (IV.3) kihirdetve 2007. április 3.

Oldal: 33/40

6. Elıkészíti az önkormányzat közoktatási megállapodásait, azokat évente felülvizsgálja és
szükség szerint módosítási javaslatot terjeszt a Képviselı-testület elé
7. Javaslatot tesz közmővelıdési, nevelési-oktatási intézmények fejlesztésére, átszervezésére,
alapító okiratának, szervezeti és mőködési szabályzatának módosítására
8. Figyelemmel kíséri a közmővelıdési, 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, mővészeti, sport díjak, alapítványok létrehozására
11. Feladatkörébe javaslatot tehet külföldi szakmai utak anyagi támogatására
12. Közremőködik a helyi kulturális-, ifjúsági-, sportrendezvények megszervezésében és
lebonyolításában
13. Javaslatot tesz köztéri mőalkotások elhelyezésére, áthelyezésére, megszőntetésére
14. Gondoskodik a település kulturális hagyományainak ápolásáról, megújításáról
15. Figyelemmel kíséri a településen folyó közmővelıdési, kulturálistevékenységet, a
települési diák- és tömegsportot, javaslatot tehet egyesületek támogatására
16. Ellátja az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat
17. Elıkészíti az családvédelmi és szociális politikával kapcsolatos önkormányzati
döntéseket, és ellenırzi azok végrehajtását
18. Számon tartja a szociális gondoskodást és fejlesztést szolgáló forrásokat, és ellenırzi ezek
célirányos felhasználását
19. Figyelemmel kíséri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által ellátott szociális
alapellátásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat), a szükséges
szerzıdésmódosításokat elıkészíti,
20. Javaslatot tesz a családvédelmi és szociális ellátás fejlesztésére, átszervezésére,
hatékonyabb ellátására
21. Elıkészíti az Önkormányzat által mőködtetett intézmények vezetıi állására a pályázatok
kiírását és véleményezi a benyújtott pályázatokat
22. A családvédelmi és szociális gondoskodás kiterjesztése érdekében együttmőködik az
egyházakkal és a karitatív egyesületekkel
23. Részt vesz a szociális ellátásban és a családvédelmi tevékenységben közremőködı
egyesületekkel, szervezetekkel kötendı együttmőködési megállapodások elıkészítésében
24. Részt vesz a családvédelmi és szociális gondoskodás fejlesztését támogató pályázatok
elıkészítésében
25. Figyelemmel kíséri és elemzi a település hátrányos helyzetben élı polgárai, rétegei
szociális helyzetének alakulását
26. Koordinálja a karitatív célú adományok elosztását.

IV. A Képviselı-testület által a Környezetvédelmi, Egészségügyi és Közbiztonsági
Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök
1. A környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgáltatja,
gondoskodik a programban foglaltak végrehajtásáról
2. A környezetre várhatóan jelentıs hatást gyakorló, külön jogszabályban meghatározott
olyan tervekre, illetve programokra, illetve ezek módosításaira, amelyeket a Képviselıtestület fogad el, külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában foglaló környezeti
vizsgálatot kezdeményezésére tesz javaslatot.
3. Közremőködik a környezeti ismeretek terjesztésében
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4. Kétévente beszámolót készít a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról
5. Gondoskodik a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek
biztosításáról, figyelemmel kíséri a tervekben foglalt feladatok megoldását
6. A lakossággal megismerteti és népszerősíti a hulladékgazdálkodás korszerő módszereit,
egyes hulladékfajták egymástól elkülönített győjtését
7. Feladatkörében az 50 millió Ft alatti támogatást megcélzó- költségvetési elıirányzatban
megjelölt összegek felett -pályázatokon való részvétel kérdésében dönt.

A Környezetvédelmi, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság egyéb feladatköre:
1. Véleményezi az egészségügyi alapellátások körzeteivel kapcsolatos elıterjesztéseket
2. Véleményezi az Önkormányzat tervezett környezetvédelmi intézkedéseit
3. Javaslatot tesz környezetvédelmi intézkedések megtételére, természeti és épített környezet
helyi védelem alá helyezésére
4. Elkészítteti az Önkormányzat rövid- és hosszú távú környezetvédelmi programját és a
Képviselı-testület elé terjeszti jóváhagyásra
5. Véleményezi a helyi rendelet-tervezeteket, melyek környezetvédelmi kihatásúak
6. Szervezi a propaganda tevékenységet a települési környezet- és természetvédelem területén
(pl. lakossági akciókat szervezhet)
7. Figyelemmel kíséri a települési hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladatok
ellátását, javaslatot tehet a hatékonyság, gazdaságosság, szolgáltatás színvonalának növelése
érdekében
8. Véleményezi a Képviselı-testület elé kerülı egészségüggyel kapcsolatos elıterjesztéseket
9. Figyelemmel kíséri a település népegészségügyi és járványügyi helyzetét
10. Figyelemmel kíséri az egészségügyi felvilágosító munkát
11. Idıszakonként és szükség esetén felülvizsgálja az Önkormányzattal közösen az orvosok
(házi- és fogorvosok) szerzıdéseit
12. Figyelemmel kíséri a védınıi szolgálat mőködését
13. Elıkészíti, illetve véleményezi a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos
elıterjesztéseket
14. Figyelemmel kíséri a rendırség (körzeti megbízott) közbiztonság megszilárdítása ügyében
végzett munkáját
15. Figyelemmel kíséri a település közrendjét, közbiztonságát és ezzel összefüggésben
javaslatokat dolgoz ki
16. Figyelemmel kíséri a település köztisztasági helyzetét és szükség esetén intézkedést
kezdeményez
V. A Képviselı testület által a Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottságra
átruházott feladat- és hatáskörök:
1. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet
alapján gyakorolja a vagyongazdálkodás területén átruházott hatásköröket.
2. A költségvetési beruházási elıirányzat keretei között elıkészíti az éves beruházási
programot és a Képviselı testület elé terjeszti.
3. Dönt az éves beruházási program ütemtervérıl.
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A Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság egyéb feladatköre:
1.Véleményezi az Önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló
elıterjesztéseket.
2.Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon kezelésével, nyilvántartásával és
leltározásával kapcsolatos feladatok ellátását.
3.Vagyongazdálkodási koncepciót dolgoz ki, és terjeszt a Képviselı testület elé, figyelemmel
kíséri annak végrehajtását.
4.Javaslatokat tehet az Önkormányzat saját bevételei növelésének, illetve
kiadásai
csökkentésének lehetıségeire.
5.Elıkészíti az Önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló
elıterjesztéseket, és javaslatot tesz a társaság vezetıi tisztségviselıire (ügyvezetı,
könyvvizsgáló, felügyelı bizottsági tagok), valamint a társaságban az Önkormányzatot
képviselı személyre.
6. Véleményezi az önkormányzati tulajdonú telkek eladását, vállalkozásba vitelét,
megosztását, bérbeadását.
7. Javaslatot tehet önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására, felhasználására.
8. Véleményezi a munkahely teremtı beruházások megvalósulását.
9. Véleményezi a lakás/helyiséggazdálkodást is érintı elıterjesztéseket.
10. Ellenırzi és koordinálja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos
feladatokat.
11. Kezdeményezi a településfejlesztési koncepció, illetve a településrendezési tervek
kidolgozását, illetve véleményezi azokat.
12. Figyelemmel kíséri a településfejlesztési koncepció, illetve a településrendezési tervek
érvényesülését, szükség esetén kezdeményezi módosításukat.
13. Véleményezi az övezeti átminısítési és belterületbe vonási terveket.
14. Kezdeményezi a településrendezési feladatok megvalósulását
biztosító sajátos
jogintézmények alkalmazását, illetve véleményezi az ezzel kapcsolatos elıterjesztéseket.
15. Kezdeményezheti településrendezési tervpályázat kiírását.
16. Javaslatot tehet a település közlekedés fejlesztésére.
17. Javaslatot tesz utcák, terek elnevezésére.
18. Megadja a közmőbekötésekhez szükséges önkormányzati tulajdonosi hozzájárulást,
amennyiben a közmőfejlesztési hozzájárulás befizetésre került. (nyomvonalas közmő
fıvezeték telepítésével/felújításával kapcsolatos közterületi bontás/használat)
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3. számú melléklet
a 5/2007 (IV.3.) sz. rendelethez, Páty Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala belsı szervezeti tagozódásáról, munka- és
ügyfélfogadási rendjérıl
Szervezeti egységek:
1. Polgármesteri és Jegyzıi Törzskar
2. Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda
3. Adóigazgatási Iroda
4. Mőszaki Iroda
5. Pénzügyi Iroda

A Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje:
A köztisztviselık heti munkaideje - a Ktv. alapján – 40 óra.
A Hivatal munkarendje:
Hétfı: 7.30 – 16.30.
Kedd, Csütörtök: 7.30 – 16.00
Szerda: 7.30 – 17.00
Péntek: 7.30 – 12.00
A szakirodák ügyfélfogadási rendje:
Hétfı: 13.00 – 16.30
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00
Péntek: 800.-12.00
Az ügyfélszolgálat teljes munkaidıben, folyamatosan ügyfélfogadást tart.
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4. számú melléklet
a 5/2007(IV.3.)sz. rendelethez, a települési képviselık névsoráról

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
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5. számú melléklet
a 5/2007(IV.3.)sz. rendelethez, a Pátyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
tagjainak felsorolásáról

1. Schmidt Béláné elnök
2. Varga István elnökhelyettes
3. Horváth István
4. Horváth Ferenc
5. Berki Attiláné
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1. számú függelék
a 5/2007(IV.3.) sz. rendelethez az állandó bizottságok személyi
összetételének felsorolásáról
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (létszáma: 5 fı)
Elnök:

dr. Sal Béla Leó
Kollár Tamás
Kind László
Porkoláb József

A Bizottság nem képviselı tagjai:

dr. Braun Gyula

Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság (létszáma: 8 fı)
Elnök:

Soós István
Junek Mariann
Kollár Tamás
Szabó István
Székely Csaba

A Bizottság nem képviselı tagjai:

Ondrik Jánosné
Unyi István
Vanyekné Pfitzner Erzsébet

Környezetvédelmi, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság (létszáma: 5 fı)
Elnök:

Zsarnóczay István
Junek Mariann
Porkoláb József

A Bizottság nem képviselı tagjai:

Czinkóczky Attila
Dr. Kovács Tamás

Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság (létszáma: 5 fı)
Elnök:

Király Endre
Junek Mariann
Szabó István

A Bizottság nem képviselı tagjai:

Biernaczky Miklós
Moldován Jenı
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