Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
16/2009. (X.8.) rendelete
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2007. (IV. 3.) rendelet
módosításáról
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 3.)
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegezés lép:
„ (3) Az írásbeli elıterjesztést legkésıbb a Képviselı-testületi ülés meghívójának kiküldését
megelızı második munkanap 16 óráig kell a Jegyzıhöz – törvényességi észrevételezés
céljából - eljuttatni.”
2. §
A Rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegezés lép:
„ (3) A lejárt határidejő határozatokról a polgármester minden képviselı-testületi ülésen
napirend elıtt köteles beszámolni, napirend elıtti hozzászólásnak ezen kívül nincs helye.”
3. §
A Rendelet 19. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„ (4) Az esetleges interpellációkat, kérdéseket és a képviselıi közleményeket az ülések utolsó
napirendi pontjában kell tárgyalni.”
4. §
A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegezés lép:
„ (1) A képviselı a Képviselı-testület éves munkatervében meghatározott rendes 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.”

5. §
A Rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegezés lép:
„(1) A képviselı a Képviselı-testület éves munkatervében meghatározott rendes ülésén a
polgármesterhez (alpolgármesterekhez), 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.”
6. §
A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegezés lép:
„(1) A képviselı a Képviselı-testület éves munkatervében meghatározott rendes ülésén a
közérdeklıdésre számot tartó bejelentéseket, kéréseket a képviselıi közlemények keretében
legfeljebb egyszer, három perc idıtartamig terjesztheti elı. A közleményekhez kérdésnek,
hozzászólásnak nincs helye.”
7. §
A Rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegezés lép:
„(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. A költségtérítés mértéke hitelesítetlen másolat
esetében oldalanként 100 forint, hitelesített másolat esetében 200 forint. A költségtérítést a
Polgármesteri Hivatal házi pénztárában készpénzzel kell megfizetni.
Esetleges költségmentességet a Ket. szabályai alapján a Jegyzı engedélyezhet.
8. §
A Rendelet 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:
„1. számú függelék
az állandó bizottságok személyi összetételének felsorolásáról

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (létszáma: 5 fı)
Elnök:

Kollár Tamás
Kind László
Porkoláb József
Dr. Sal Béla Leó

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
Tollner József

A Bizottság nem képviselı tagjai:

Ondrik Jánosné
Unyi István
Feketéné Csermely Éva

Környezetvédelmi, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság (létszáma: 6 fı)
Elnök:

Zsarnóczay István
Balogh István
Porkoláb József
Tollner József

A Bizottság nem képviselı tagjai:

Czinkóczky Attila
Dr. Kovács Tamás

Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság (létszáma: 6 fı)
Elnök:

Király Endre
Junek Mariann
Dr. Sal Béla Leó
Szabó István

A Bizottság nem képviselı tagjai:

Moldován Jenı
Czinkóczky Attila

9. §
A Rendelet 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
„4. számú melléklet
a települési képviselık névsoráról
Dr. Bognár András
Balogh István
Junek Mariann
Kind László
Király Endre
Kollár Tamás
Michels Gábor
Porkoláb József

Dr. Sal Béla Leó
Sági György
Soós István
Szabó István
Tollner József
Zsarnóczay István”

10. §

E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Páty Község
Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2007.
(IV. 3.) rendeletének módosításáról rendelkezı 1/2008. (I. 18.) rendelet hatályát veszti.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

