Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.03.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.3.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja:
I.
Módosító rendelkezések
1. §
A Rendelet 73. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Páty Község Önkormányzata a helyi nemzetiségi önkormányzat testületei (bizottsága)
működésének elősegítése érdekében biztosítja
a) a nemzetiségi önkormányzatok részére igény szerint az önkormányzati feladatellátáshoz
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt – a Páty Község Önkormányzata és a
nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodásban
(továbbiakban: együttműködési megállapodás) megjelölt – helyiség ingyenes használatát, a
helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és
fenntartási költségek viselését,
b) az önkormányzatok működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
c) a testületi ülések előkészítését (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása),
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási
feladatok ellátását,
e) a nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatok ellátását, és
f) az a)-e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek – a testületi
tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével – a viselését.”
2. §
A Rendelet 73. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok működését (szervezési, előkészítési, adminisztrációs
feladatokat) a jegyző által kijelölt köztisztviselő segíti.”
3. §
A Rendelet 74. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A Polgármesteri Hivatal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és a végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján ellátja a nemzetiségi önkormányzatok tervezési,
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gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait, melynek részletes
szabályait az együttműködési megállapodás rögzíti.”
4. §
A Rendelet 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:
„1. számú függelék
az állandó bizottságok személyi összetételének felsorolásáról
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (létszám: 6 fő)
Szabó István elnök
Dr. Badacsonyi Zoltán alelnök
Dr. Bognár András
Gábor Ákos
Biernaczky Miklós
Kollár Tamás
Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság (létszám: 5 fő)
Gábor Ákos elnök
Szeitz Zsolt alelnök
Tollner József
Vidrai Ferencné
Kristó Sarolta”

II.
Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet a kihirdetést 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. Guba Zsolt
jegyző

Záradék:
E rendelet 2012. június 28. napján lett kihirdetve.
Dr. Guba Zsolt
jegyző
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