
PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13/2011.(V.04.) RENDELETE

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (IV. 04.) rendelet módosításáról

Pannonhalma Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
(továbbiakban: Ötv.) 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,  valamint  a  18.§  (1)  bekezdésében  foglalt  kötelezettségének  eleget  téve  a 
működésének részletes szabályairól szóló 6/2007 (IV.04.) rendeletével elfogadott Szervezeti 
és Működési Szabályzatát (a továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ 

A R 2.§ (3) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat, a képviselő-testület, a polgármester, a polgármesteri hivatal hivatalos 
pecsétje:  kör  alakú  pecsét,  középen  Magyarország  szent  koronás  címere,  a  köríven  a 
következő felirat: …..”

2.§

A R 5.§ (2) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat tagja a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulásnak, és a Pannonhalmi 
Területfejlesztési Társulásnak.”

3.§

A R 6.§ (6) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A feladatok önkéntes vállalása, vagy annak megszüntetése előtt minden esetben előkészítő 
eljárást kell lefolytatni, melynek keretében az érintett bizottságok, valamint a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság véleményét ki kell kérni.”

4.§

A R 7.§ (2) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő (a polgármester + 6 fő települési képviselő).”



5.§

A R 7.§ (6) bek. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester köteles összehívni:

- a képviselő-testület 1/4-ének (2 fő) indítványára...”

6.§

A R 7.§ (6) bek. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület összehívását indítványozhatja továbbá: 

− a megyei kormányhivatal vezetője....”

7.§

A R 10.§ (2) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testületi ülés akkor határozatképes, ha a települési képviselők több mint a fele 
(4 fő) jelen van. A javaslatok elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen 
szavazata  szükséges.  Ha  a  javaslat  elfogadására  azért  nem  került  sor,  mert  az  igen 
szavazatok száma megegyezett  a  nemleges  szavazatok számával,  az  így  hozott  elutasító 
döntést követően a polgármester szünetet rendel el, majd folytatják az ülést. A szavazatok 
ismételt azonos száma következtében hozott elutasító döntést követően a képviselő-testület 
újratárgyalás után a következő ülésen ismét megtárgyalja a kérdést. Ez esetben a szavazatok 
ismételt azonos száma következtében hozott elutasító döntést követően a szavazás azonnal 
megismételhető.”

8.§

A R 16.§ (3) bek. 1. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének, azaz 4 
főnek egybehangzó szavazata szükséges.”

9.§

A R 19.§ (2) bek. 2. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a megyei 
kormányhivatal vezetőjének.”

10.§

A R 19.§ (6) bek. 2. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„A testületi  ülésről  3  példányban kell  jegyzőkönyvet  készíteni,  melynek 1 példányát  az 
üléstől számított 15 napon belül meg kell küldeni a megyei kormányhivatal vezetőjének.”

11.§

A R 22.§ (3) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzati rendelet elfogadásához minősített többség szükséges (a megválasztott 
képviselők több mint a felének (4 fő) egybehangzó szavazata).”

12.§

A R 27.§ (2) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

− Ügyrendi Bizottság 3 fő
− Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 fő
− Szociális Bizottság 5 fő
− Humán Területek Bizottsága 5 fő”

13.§

A R 51.§ (2) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület által kötelezően választott Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tevékenysége kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére.”

14.§

A R 51.§ (3) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az  önkormányzat  saját  intézményeinek  ellenőrzését  a  képviselő-testület  látja  el  a 
polgármesteri hivatal és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság útján.”

15.§

A R 52.§ (3) bek. a) pont utolsó francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik: az első forduló (koncepció) 
főbb elemei:
- a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése...”

16.§

A R 52.§ (3) bek. a) pont utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A költségvetési  koncepciót  a  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  véleményének 



csatolásával kell a képviselő-testület elé terjeszteni.”

17.§

A R 52.§ (4) bek. 2. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  előzetesen  kötelezően 
megtárgyalja.”

18.§

A R 1. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép:

1. sz. melléklet 

Képviselő-testület tagjainak névsora

név cím telefonszám

Polgármester:
Bagó Ferenc Rákóczi F. u. 28. 20/3583788

Alpolgármester:

Vas Gábor Ady E. u. 10. 30/6485218

Képviselők:

dr. Horváth Benedek Rákóczi F. u. 2. 470-915 70/9496008
Horváth Miklós Rákóczi F. u. 45. 30/9841195
Kádi Antal Bocskai u.16. 471-131 20/9392739
Orbán Péter Petőfi S. u. 1. 20/3461188
Szilágyi Kemál Kossuth L. u. 13. 70/4511924

19.§

A R 2/A számú melléklete  II.  (3)  bek.  a.)  pont  7.  francia  bekezdése  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:

„ Ellátja az Ügyrendi Bizottság és a Humán Területek Bizottsága működésével összefüggő 
szervezési és adminisztrációs  feladatokat.”

20.§

A R  2/A számú melléklete II.  (3) bek. b.)  pont 4.  francia bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:



„ Elvégzi a Szociális Bizottság és a Humán Területek Bizottsága működésével összefüggő 
szervezési és  adminisztrációs feladatokat.

21.§

A R 2/A számú melléklete  II.  (3) bek. c.)  pont 4.  francia bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„ Ellátja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság működésével összefüggő szervezési és 
adminisztrációs feladatokat.”

22.§

A R 2/A számú melléklete  II.  (3) bek. d.)  pont 6.  francia bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„ Ellátja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság működésével összefüggő szervezési és 
adminisztrációs feladatokat.”



23.§

A R 6. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

Ügyrendi Bizottság 
Név Telefonszám E-mail cím Lakcím
Dr Horváth Benedek 
elnök

06 70/949 6008 horvath.benedek@gmail.com Rákóczi F. u. 2.

Szilágyi Kemál 06 70/311 6145 szilagyikemal@freemail.hu Kossuth. u.13.

Orbán Péter 06 20/346 1188  p  eterorban@indamail.hu  Petőfi S. u. 1.

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
dr. Horváth Benedek 
elnök

06 70/949 6008 horvath.benedek@gmail.com Rákóczi F. u. 2.

Orbán Péter 06 20/346 1188  p  eterorban@indamail.hu  Petőfi S. u. 1.

Szilágyi Kemál 06 70/311 6145 szilagyikemal@freemail.hu Kossuth u. 13.

Horváth Miklós 06 30/984 1195 hmiklos75@gmail.com Rákóczi F. u. 45.

Pottyondy Ákos 06 30/585 9930 akos.pottyondy@westpa.hu Győr, Czuczor 
Gergely u. 19.

Papp László 06 20/921 5864 pl@pannonhalma.hu Szabadság tér 7.

Humán Területek Bizottsága
Orbán Péter elnök 06 20/346 1188  p  eterorban@indamail.hu  Petőfi S. u. 1.

dr. Horváth Benedek 06 70/949 6008 horvath.benedek@gmail.com Rákóczi F. 2.

Horváth Miklós 06 30/984 1195 hmiklos75@gmail.com Rákóczi F. u. 45.

Rozsnoki Zsuzsanna 06 70/213 8858 zsuzsanna@rozsnoki.hu Petőfi S. u. 1.

Szanati Erzsébet 06 20/430 3240 szanati.erzsebet@hotmail.com Petőfi S. u. 1.

Szociális Bizottság
Szilágyi Kemál elnök 06 70/311 6145 szilagyikemal@pannonhalma.hu Kossuth u. 13.

Kádi Antal 06 20/939 2739 kadiantal@pannonhalma.hu Bocskai u. 16.

Orbán Péter 06 20/346 1188  p  eterorban@indamail.hu  Petőfi S. u. 1.

Csáfordiné Borbély 
Judit

06 20/468 4349 csafordine@t-online.hu Dózsa u. 16.

Lengyel Tamásné 471-307
06 20/590 2107

ildilengyel@yahoo.fr Petőfi u. 49.
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24.§

A R 6. számú melléklete  7. számú függeléke hatályát veszíti, és 1. számú függeléke címe és 
1.,  2. mondata, valamint a bizottság feladat és hatásköre az alábbiak szerint módosul:

„A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladata és hatásköre.

A képviselő-testület 1 elnökből és 5 tagból álló Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot 
választ. Az elnök és 3 tag települési képviselő.

Tevékenysége  kiterjed  az  önkormányzat  teljes  gazdálkodási  és  településfejlesztési 
területére.”

Feladata és hatásköre:

      1.) A bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, 
háromnegyed éves beszámoló tervezetet, véleményezi az    éves zárszámadásról szóló rendelet 
tervezetet.

2.)  Figyelemmel  kíséri  a  költségvetési  bevételek  alakulását,  különös  tekintettel  a  saját 
bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, szükség esetén értékeli az azt előidéző okokat.
3.) Közreműködik az önkormányzati fejlesztési programok kidolgozásában, megvalósításában.
4.) Más bizottság gazdasági vagy gazdálkodásra kiható döntéseinek figyelemmel kisérése.
5.)  Ellenőrzi  a  működési,  fenntartási  és  felújítási  előirányzatok  felhasználását,  a 
bérgazdálkodást, a végrehajtott leltározások valódiságát, szabályszerűségét.
6.) Javaslatot tehet hitelek felvételére, vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági 
megalapozottságát. 
7.)  Figyelemmel  kíséri  és  ellenőrzi  az  önkormányzati  intézmények  gazdálkodási 
tevékenységét.
8.)  Közreműködik  az  önkormányzat  vagyoni-pénzügyi  kihatással  járó  rendelettervezeteinek 
kidolgozásában.
9.) A bizottság által végzett vizsgálatok, ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a képviselő-
testületet,  javaslatot  dolgoz  ki  az  önkormányzat  és  intézményeinek  gazdálkodására 
vonatkozóan, és azokat a képviselő-testület elé terjeszti.
10.)  Figyelemmel  kíséri  a  településrendezési  terv  betartását,  és  javaslatot  tesz  annak 
módosítására.  A  településrendezési  terv  figyelembe  vételével  javaslatot  tesz  jelentősebb 
létesítmények építési helyére.
11.) Közreműködik az önkormányzati fejlesztési tervek kidolgozásában.
12.)  A  környezet  -és  természetvédelmi  feladatok  településszintű  összehangolása, 
környezetvédelmi terv kidolgozása és végrehajtásának ellenőrzése.
13.) Figyelemmel kíséri  és vizsgálja a közterületek rendjét és tisztaságát,  a környezet -  és 
természetvédelmet, indítványozza a szükséges intézkedések megtételét.
14.) Ellenőrzi, és folyamatosan figyelemmel kíséri a köztisztasági, környezetvédelmi feladatok 
ellátását, e körben jelzést ad a polgármesteri hivatal fele.
15.) A település közrend- közbiztonsága érdekében folyamatos kapcsolatot tart a helyi rendőri 
szervekkel, a Polgárőrséggel.
16.) Javaslatot tesz intézkedések megtételére

A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait.



25.§

A R 6. számú melléklete  2. számú függeléke 1. és 2. mondata, valamint az (1) 
bekezdés 1. mondata az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület 1 elnökből és 4 tagból álló Szociális Bizottságot választott.

Az elnök és legalább 2 tag települési képviselő.

1) A képviselő-testület  a  Szociális  Bizottság  hatáskörébe  utalja  a  szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló módosított  4/2009 (II.25.) sz. 
önkormányzati rendelet 3.§-ában meghatározottak alapján az alábbi szociális 
ellátási formák elbírálását:.......”

26.§

A R 6. számú melléklete  5. és 6. számú függeléke hatályát veszíti, és 4. számú függeléke 
címe  és  1.,   2.  mondata,  valamint  a  bizottság  feladat  és  hatásköre  az  alábbiak  szerint 
módosul:

„A Humán Területek Bizottság feladata és hatásköre.

A képviselő-testület 1 elnökből és 4 tagból álló Humán Területek Bizottságot 
választ. 

Az elnök és 2 tag települési képviselő.”

Feladata és hatásköre:

1.)  Figyelemmel  kíséri  a  művelődési  ház,  a  könyvtár,  valamint  az  oktatási  intézmények 
közművelődési tevékenységét, javaslatot tesz a településen szervezendő nemzeti ünnepek 
és egyéb kulturális jellegű rendezvények megtartására.
2.)  Segítséget  nyújt  a  különböző  népfőiskolai  előadások  megszervezésében,  kiállítások 
előkészítésében.
3.)  Figyelemmel  kíséri  a  közművelődési  rendezvények  támogatásához  elnyert  pályázati 
pénzeszköz felhasználását.
4.) Segíti a Tourinform Iroda turisztikai feladatait, az idegenforgalom megtartása érdekében 
javaslatot dolgoz ki a környező települések bevonásával a borturizmus ismertetésére.

         5.) Figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatal közművelődéssel kapcsolatos feladatait.
   6.) Tevékenysége kiterjed az önkormányzat nemzetközi kapcsolatának teljes egészére.
   7.) Javaslatot tesz a nemzetközi kapcsolatok éves szintű programjára, annak költségvetési 
kihatására.
   8.)  Részt  vesz  a  kapcsolat  egyes  rész  programjának  kidolgozásában,  javaslatot  a 
programban résztvevők körére.
   9.) A tagok aktív részvétellel segítik az egyes programok előkészítését, lebonyolítását.
 10.)  Javaslatot  tesz  a  nemzetközi  kapcsolatok  támogatására  kiírt  pályázat  benyújtására, 
tevékenyen részt vesz annak előkészítésében.
  11.)  Figyelemmel  kíséri  a  nemzetközi  kapcsolatok  fedezetére  biztosított  pénzeszköz 
felhasználását.



 12.)Tevékenysége  során  lehetőséget  biztosít  a  nemzetközi  kapcsolat  széles  körű 
kiterjesztésére a lakosság körében. 
13.) Részt vesz az oktatási intézmények felügyeletével kapcsolatos önkormányzati feladatok 
ellátásában, a vonatkozó testületi határozatok, rendeletek hatályosulásának vizsgálata útján.
14.)  Figyelemmel  kíséri  az  intézmények  tevékenységét  az  intézmények  szakmai 
önállóságának megtartása mellett.
15.)  A  polgármester,  és  a  képviselő-testület  felkérése  alapján  figyelemmel  kíséri  a 
gyermekétkeztetést, szükség esetén ellenőrzi azt.
16.)  Kapcsolatot  tart  a  Gyermekjóléti  Szolgálattal,  a  településen működő ifjúsági  csoportok 
vezetőivel. Kérésüket tolmácsolja a képviselő-testület fele.
17.) Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a polgármesteri hivatal művelődésügyi, oktatási, ifjúsági és 
sportigazgatási tevékenységét.
18.)  Figyelemmel  kíséri  és  koordinálja  a  sport-egyesületi  és  iskolai  sporttevékenységet,  a 
tömegsport tevékenységet.

A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait.

27.§

A  R  az  önkormányzat  elérhetőségeiről  szóló  melléklete  az  alábbiak  szerint 
módosul:

„Alpolgármester: Vas Gábor
Jegyző: Kovács Szabolcs”

28.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2011. május 3.

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester         jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. május 04.

Pannonhalma, 2011. május 04.

Kovács Szabolcs
       jegyző


