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1. melléklet a 10/2016. (VII. 7.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörökről, illetőleg az állandó bizottságok egyéb
feladatköreiről
I.
A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök:
1) Az önkormányzati rendelet keretei között egyedileg megállapítja a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti települési támogatásokat. Intézkedik köztemetés
elrendeléséről.
2) A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján a képviselő-testület nevében átadja a helyi kitüntetéseket és
díjakat.
3) Gyakorolja az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet szerinti
vagyonhasznosítással kapcsolatos jogköreit.
4) Engedélyezi a képviselők természetbeni juttatását, kezdeményezheti a tiszteletdíj megvonását,
mérséklését a települési képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről, tiszteletdíjáról, természetbeni
juttatásáról és költségtérítéséről szóló helyi rendelet szerint.
5) A közbeszerzési értékhatár alatt kötelezettségvállalásra jogosult, a kötelezettségvállalást megelőző eljárás
rendjére vonatkozó belső szabályzat szerint.
6) Értékhatár nélkül jogosult kötelezettséget vállalni élet-, balesetveszély elhárítást, illetőleg azonnali
intézkedést igénylő műszaki jellegű ügyekben.
8) Kötelezettséget vállalhat a költségvetési rendeletben a polgármester részére megállapított reprezentációs
keret, illetőleg testvértelepülési kapcsolatok előirányzatának terhére.
9) Jogosult megkötni, módosítani az önkormányzat és a közüzemi szolgáltatók közötti szerződéseket.
10) Értékhatár nélkül jogosult kötelezettséget vállalni a Páty Község Önkormányzata költségvetésében
meghatározott polgármesteri pénzügyi keret terhére a költségvetésben nem szereplő, előre nem tervezhető
és nem látható feladatok, problémák megoldására a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
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II.
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság feladat- és hatásköre:
Költségvetési, pénzügyi területen:
1) Előkészíti az önkormányzat gazdasági programját, véleményezi a költségvetési és zárszámadási
tervezetét, a költségvetés módosításait.
2) Szükség szerint – legalább negyedévente – áttekinti a költségvetés helyzetét.
3) Véleményezi a gazdasági, pénzügyi kihatású, az éves költségvetés bevételi vagy kiadási előirányzatainak
módosulását eredményező előterjesztéseket. Figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, folyamatosan
vizsgálja az alapszerűen kezelt céltartalékok és egyéb pénzügyi alapok célirányos és hatékony felhasználását.
4) Véleményezi a pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és tartalék felhasználására vonatkozó
előterjesztéseket.
5) Javaslatokat tehet az önkormányzat saját bevételei növelésének, illetve kiadásai csökkentésének
lehetőségeire.
6) Véleményezi a pénzügyi befektetéseket és a portfoliókezeléseket.
7) 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 előidéző okokat,
- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat
megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.
8) Nyomon követi a képviselő-testület pénzügyi kihatású döntéseinek végrehajtását, valamint a Pátyi
Polgármesteri Hivatal által végrehajtott pénzügyi műveleteket (pl: betét lekötések, feloldások).
9) Folyamatos munkakapcsolatot tart a Pátyi Polgármesteri Hivatal pénzügyi-gazdasági tevékenységet végző
szervezeti egységeivel (Pénzügyi Iroda, Adóigazgatási Iroda)
10) Vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati
megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami
Számvevőszéknek.
Vagyongazdálkodási terület:
1) Figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyongazdálkodását, tevékenységével elő kell segítenie az
eredményes gazdálkodást.
2) Figyelemmel kíséri a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet végrehajtását
3) Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon kezelésével, nyilvántartásával és leltározásával kapcsolatos
feladatok ellátását.
4) Vagyongazdálkodási koncepciót dolgoz ki, és terjeszt a képviselő-testület elé, figyelemmel kíséri annak
végrehajtását.
5) Véleményezi az önkormányzati tulajdonú telkek eladását, vállalkozásba vitelét, megosztását, bérbeadását.
6) Véleményezi a lakás/helyiséggazdálkodást is érintő előterjesztéseket. Az önkormányzati bérlakásokra
pályázatot ír ki és kijelöli a bérlőt.
7) Javaslatot tehet önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására, felhasználására.
8) A költségvetési beruházási előirányzat keretei között előkészíti az éves beruházási programot, és a
Képviselő-testület elé terjeszti.
9) A költségvetési rendelet elfogadása után az önkormányzat beruházási előirányzatához igazodó
beruházási ütemtervet fogad el.
10) Figyelemmel kíséri az önkormányzat szerződéseit, megállapodásait és azok megvalósulását.
11) Javaslatot tehet – a törvény keretei között - új helyi adó bevezetésére, adó mértékének növelésére,
illetve véleményezi az ilyen irányú javaslatokat. Évente egy alkalommal áttekinti az önkormányzat adóztatási
tevékenységét.
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12) Megvizsgál és véleményez minden, az önkormányzat által alapított/alapítandó jogot, melynek
létrehozása vagy módosítása vagyonvesztést keletkeztethet, illetve a vagyon nem kellő mértékű
gyarapodását eredményezheti. Különös tekintettel
- a településfejlesztéssel és településrendezéssel,
- az övezeti átminősítéssel és belterületbe vonással,
- pályázatokon való részvétellel, valamint
- peres eljárásokkal
kapcsolatos döntésekre.
13) Véleményezi az éves belső ellenőrzési terv tervezetet, az éves ellenőrzési jelentést, az éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést. Figyelemmel kíséri a belső ellenőrzési jelentések megállapításaira készített intézkedési
tervek végrehajtását.
14) Véleményezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény adatszolgáltatását az általa
elismert tartozásállományról.
15) Elbírálja a közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetésével kapcsolatos lakossági kérelmeket.
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III.
A Képviselő-testület által a Környezetvédelmi, Vállalkozásfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott
feladat- és hatáskörök:
Környezetvédelmi terület:
1) Elkészítteti az Önkormányzat rövid- és hosszú távú környezetvédelmi programját és a Képviselő-testület
elé terjeszti jóváhagyásra. A környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább kétévente
felülvizsgáltatja, gondoskodik a programban foglaltak végrehajtásáról
2) A környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló, külön jogszabályban meghatározott olyan tervekre,
illetve programokra, illetve ezek módosításaira, amelyeket a képviselő-testület fogad el, külön jogszabály
alapján környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálatot kezdeményezésére tesz javaslatot.
3) Véleményezi az önkormányzat tervezett környezetvédelmi intézkedéseit.
4) Javaslatot tesz környezetvédelmi intézkedések megtételére, természeti és épített környezet helyi védelem
alá helyezésére.
5) Véleményezi a környezetvédelmi kihatású helyi rendelet-tervezeteket.
6) Szervezi a propaganda-tevékenységet a települési környezet- és természetvédelem területén. (pl.
lakossági akciók)
7) Kétévente beszámolót készít a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról. Gondoskodik a
tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri
a tervekben foglalt feladatok megoldását.
8) Figyelemmel kíséri a települési hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását,
javaslatot tehet a hatékonyság, gazdaságosság, szolgáltatás színvonalának növelése érdekében.
9) Figyelemmel kíséri a település köztisztasági helyzetét és szükség esetén intézkedést kezdeményez.
Vállalkozási terület:
1) Figyelemmel kíséri és döntéseivel segíti Páty vállalkozásfejlesztési koncepcióját és annak végrehajtását.
2) Figyelemmel kíséri és döntéseivel segíti a Pátyra települni szándékozó cégek letelepülését.
3) Figyelemmel kíséri és döntéseivel segíti a Pátyon lévő kis, közepes és multinacionális cégek munkáját,
tevékenységét.
4) Figyelemmel kíséri és döntéseivel segíti a Pátyon működő vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak
Pátyon belül és azon kívül történő sikeres megjelenését és értékesítését.
Turisztikai terület:
1) Figyelemmel kíséri és döntéseivel segíti Páty község turisztikai koncepcióját és annak végrehajtását.
2) Véleményezi a település turisztikailag meghatározó részeinek, területeinek rendezését, kialakítását.
3) Évente javaslatot tesz a települési és megyei értéktárba való pátyi értékek felvételére.
4) Döntéseivel segíti Páty község országos ismertségének növelését.
5) Ellátja a nemzetközi kapcsolatok koordinálását és az ehhez kapcsolódó előkészítő feladatokat.
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IV.
A) A Képviselő-testület által a Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök
1) Dönt az oktatási intézményeknek a tanév rendje módosítására vonatkozó kérelméről.
2) Dönt a közoktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékével kapcsolatos ügyekben.
3) Jóváhagyja a nevelési-oktatási és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát,
nevelési, pedagógiai programját, házirendjét, éves munkatervét, valamint minőségirányítási programját.
4) Évenként beszámoltatja az oktatási és közművelődési intézmények vezetőit az intézmény
tevékenységéről.
5) Jóváhagyja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
6) Dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra érkező pályázatok ügyében.

B) A Jóléti és Ügyrendi Bizottság egyéb feladat- és hatásköre:
1) Ellenőrzi az oktatásüggyel és művelődéssel kapcsolatos önkormányzati döntések végrehajtását.
2) Ellenőrizheti az önkormányzati oktatási- nevelési és közművelődési intézményeinek gazdálkodását,
működését.
3) Szervezi a feladatkörébe utalt művelődési tevékenységet.
4) Közreműködik az Önkormányzat feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve
kidolgozásában, véleményezi a települési oktatásfejlesztési koncepciót, fejlesztési terveket.
5) Részt vesz az iskoláztatással kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködő szervekkel kötendő
együttműködési megállapodások előkészítésében.
6) Előkészíti az önkormányzat közoktatási megállapodásait, azokat évente felülvizsgálja, és szükség szerint
módosítási javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé.
7) Javaslatot tesz közművelődési, nevelési-oktatási intézmények fejlesztésére, átszervezésére, alapító
okiratának, szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
8) Figyelemmel kíséri a közművelődési, 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, művészeti díjak, alapítványok létrehozására.
11) Feladatkörében javaslatot tehet külföldi szakmai utak anyagi támogatására.
12) Javaslatot tesz köztéri műalkotások elhelyezésére, áthelyezésére, megszüntetésére.
13) Gondoskodik a település kulturális hagyományainak ápolásáról, megújításáról.
14) Figyelemmel kíséri a településen folyó közművelődési, kulturális tevékenységet, javaslatot tehet
egyesületek támogatására.
15) Figyelemmel kíséri az önkormányzat területén az egészségügyi és szociális ellátást, a szociális gondozás
helyzetét, az alkoholizmus és a drog elleni küzdelem javítása érdekében tett intézkedéseket, gyógyító,
megelőző ellátást, valamint a közegészségügyi és járványügyi helyzetet.
16) Figyelemmel kíséri a szociális alapellátásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat), a
szükséges szerződés-módosításokat előkészíti.
17) Előkészíti az önkormányzat által működtetett intézmények vezetői állására a pályázatok kiírását és
véleményezi a benyújtott pályázatokat.
18) Figyelemmel kíséri és elemzi a település hátrányos helyzetben élő polgárai, rétegei szociális helyzetének
alakulását, előkészíti a szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosításait.
19) Koordinálja a karitatív célú adományok elosztását.
20) Javaslatot tesz a civil szervezetek támogatásának módjára, és mértékére.
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Egészségügyi terület:
1) Véleményezi a képviselő-testület elé kerülő egészségüggyel kapcsolatos előterjesztéseket.
2) Figyelemmel kíséri a település népegészségügyi és járványügyi helyzetét, és egészségügyi alapellátását.
3) Időszakonként és szükség esetén felülvizsgálja az önkormányzattal közösen az orvosok (házi- és
fogorvosok) szerződéseit.
Közbiztonsági terület:
1) Előkészíti, illetve véleményezi a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket.
2) Figyelemmel kíséri a rendőrség (körzeti megbízott) közbiztonság megszilárdítása ügyében végzett
munkáját.
3) Kapcsolatot tart a polgárőrséggel, az éves szakmai beszámolót elfogadja.
Ügyrendi terület:
1) Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló, a polgármester
által a bizottság részére átadott kezdeményezést és a kezdeményezés tárgyában előterjesztést nyújt be a
Képviselő-testületnek.
2) Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselők
vagyonnyilatkozatát, továbbá az előzőekben felsoroltak hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát. Lefolytatja a
Bizottságnál kezdeményezett vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, és az eljárás eredményéről
tájékoztatja a soron következő ülésen a Képviselő-testületet.
3) Figyelemmel kíséri az önkormányzat SZMSZ-ének hatályosulását, javaslatot tesz a módosításra.
4) Javaslatot tesz a polgármester, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának, jutalmának megállapítására.
5) Véleményezi a Pátyi Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére, illetve annak módosítására tett
javaslatokat.
6) Megvitatja a képviselő-testület működését érintő önálló indítványokat, és ezzel kapcsolatban kialakítja
véleményét.
Sport:
1) Részt vesz a helyi sportpolitika kialakításában, a fejlesztési célkitűzések és feladatok meghatározásában.
2) Közreműködik a sportpolitika céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök felhasználási irányának és
arányainak meghatározásában, és figyelemmel kíséri annak végrehajtását.
3) Szervezi a feladatkörébe utalt sport tevékenységeket.
4) Javaslatot tehet sport díjak létrehozására.
5) Közreműködik a helyi kulturális-, ifjúsági-, sportrendezvények megszervezésében és lebonyolításában.
6) Figyelemmel kíséri a települési diák- és tömegsportot.
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V.
A Képviselő-testület által a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra átruházott feladat- és
hatáskörök

Településfejlesztés:
1) Ellenőrzi és koordinálja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatokat.
2) Figyelemmel kíséri a településfejlesztési koncepció, illetve a településrendezési tervek érvényesülését,
szükség esetén kezdeményezi módosításukat.
3) Véleményezi az övezeti átminősítési és belterületbe vonási terveket.
4) Kezdeményezi a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények
alkalmazását, illetve véleményezi az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket.
5) Kezdeményezheti településrendezési tervpályázat kiírását.
6) Javaslatot tehet a település közlekedés fejlesztésére.
7) Javaslatot tesz utcák, terek elnevezésére.
8) Koordinálja a községben fejleszteni kívánó cégek, magánszemélyek és az önkormányzat közötti
kapcsolatot.
Településüzemeltetési terület:
9. Véleményezi a településüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket
10. Javaslatot tesz a településüzemeltetés rendszerének kialakítására, fejlesztésére.

