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Tárgy: Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Sorszám: IV/3. 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 

Dr. Uhrin Anna aljegyző 

Dr. Juhász Csilla jogász 

Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az Mötv. 

50. §-a alapján 

 

Véleményező 

bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 

 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. május 28-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata az 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendeletével alkotta 

meg a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új rendeletét (a 

továbbiakban: SZMSZ), melyet a Képviselő-testület a 2015. február 2-i ülésén elfogadott. Az 

említett jogszabályi rendelkezés eddig eltelt gyakorlati alkalmazása során indokolttá vált az 

alábbi rendelkezések pontosítása és kiegészítése, melyet a mellékelt rendelet-tervezettel 

javaslunk orvosolni.  

A Rendelet 5. § (4) bekezdésének hatályban lévő rendelkezései: 

„5.§(4) A képviselő-testület a munkaterv szerinti soros üléseit – lehetőség szerint – a hónap 

utolsó hétfői napjára kell összehívni. A képviselő-testület soron kívüli üléseire a (8) 

bekezdés rendelkezései irányadóak.” 

 

A Rendelet 5. § (4) bekezdését a következők szerint javasoljuk módosítani: 

 „5. § (4) A képviselő-testület a munkaterv szerinti soros üléseit – lehetőség szerint – a hónap 

utolsó csütörtöki napjára kell összehívni. A képviselő-testület soron kívüli üléseire a (8) 

bekezdés rendelkezései irányadóak.” 

A Rendelet 11. § (3) bekezdésének hatályban lévő rendelkezései: 

 

„11.§ (3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják 

el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülést vezető elnök rendre 

utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén figyelmeztetés után a terem 

elhagyására kötelezheti az érintettet.”  

 

 

 

A Rendelet 11. § (3) bekezdését a következők szerint javasoljuk módosítani: 
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„11.§ (3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják 

el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülést vezető elnök rendre utasíthatja a 

rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén figyelmeztetés után a terem elhagyására 

kötelezheti a nem képviselő jelenlévőket.”   

 

A Rendelet 28. §-a kiegészítésre kerülne, amely jelenleg az alábbiak szerint kerül 

szabályozásra: 

 

„28. § (1) A bizottság ülésének meghívóját és az előterjesztéseket a bizottsági tagoknak az 

ülés előtt legalább 3 nappal meg kell kapniuk, kivéve a sürgősségi indítvány esetét. A 

bizottság – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - csak olyan előterjesztést tárgyal, 

amely az ülés meghívójában szerepel.  

  

(2) Helyszíni írásos és szóbeli előterjesztés tárgyalására csak indokolt esetben, a 

bizottság többségi szavazatával kerülhet sor. 

 

(3)
 

A bizottság határozattal dönt. A határozatokat folyamatos sorszámmal kell ellátni. 

 

(4) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról az érintett bizottság elnöke félévente beszámol a 

képviselő-testületnek. 

 

(5) Pénzügyi fedezetet igénylő bizottsági előterjesztések csak valós, ténylegesen 

rendelkezésre álló forrás megjelölésével – melyet a Gazdasági Osztály vezetője vagy a 

helyettesítését ellátó személy ellenjegyzésével igazol - terjeszthetők be a bizottság elé. 

 

(6) Több bizottság együttes ülést is tarthat. Együttes bizottsági ülés tartása esetén a 

bizottságok levezető elnököt választanak. Az együttes ülés összehívására, a bizottságok 

határozatképességre és határozathozatalára a bizottságok működésére vonatkozó 

általános szabályokat kell alkalmazni. 

 

(7) Az együttes bizottsági ülésről egy jegyzőkönyv készül.” 

 

A Rendelet-tervezet az alábbi módosítási javaslatot tartalmazza: 

 

„28. § (1)  A bizottság ülésének meghívóját és az előterjesztéseket a bizottsági tagoknak az 

ülés előtt legalább 3 nappal meg kell kapniuk, kivéve a sürgősségi indítvány esetét. A 

bizottság – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - csak olyan előterjesztést tárgyal, 

amely az ülés meghívójában szerepel.  

  

(2) Helyszíni írásos és szóbeli előterjesztés tárgyalására csak indokolt esetben, a 

bizottság többségi szavazatával kerülhet sor. 

 

(3)
 

A bizottság határozattal dönt. A határozatokat folyamatos sorszámmal kell ellátni. 

 

(4) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról az érintett bizottság elnöke félévente beszámol a 

képviselő-testületnek. 
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(5) Pénzügyi fedezetet igénylő bizottsági előterjesztések csak valós, ténylegesen 

rendelkezésre álló forrás megjelölésével – melyet a Gazdasági Osztály vezetője vagy a 

helyettesítését ellátó személy ellenjegyzésével igazol - terjeszthetők be a bizottság elé. 

 

(6) Több bizottság együttes ülést is tarthat. Együttes bizottsági ülés tartása esetén a 

bizottságok levezető elnököt választanak. Az együttes ülés összehívására, a bizottságok 

határozatképességre és határozathozatalára a bizottságok működésére vonatkozó 

általános szabályokat kell alkalmazni. 

 

(7) Az együttes bizottsági ülésről egy jegyzőkönyv készül. 

 

(8)  A bizottsági ülésre a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó SZMSZ 13. §-ában és a 22. 

§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni.” 

 

A Rendelet 1. melléklete szabályozza a Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

által átruházott hatásköröket, ezen belül az 1. alpont tartalmazza a polgármesterre átruházott 

hatásköröket.  

Javasoljuk a Rendelet 1. melléklet 1. alpontjának a kiegészítését tekintettel arra, hogy a 

kialakult gyakorlat szerint a felmerülő halaszthatatlan esetekben a képviselő-testület nevében  

polgármester tehessen nyilatkozatot. A Rendelet 1. mellékletének 1. alpontja az alábbi 1.8. 

ponttal egészülne ki: 

„A képviselő-testület nevében jogosult nyilatkozatot tenni a képviselő-testület utólagos 

tájékoztatása mellett, - az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - a két ülés közötti 

időszakban felmerülő, halaszthatatlan pályázati ügyekben, melyekhez saját erő nem 

szükséges.” 

A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a „Kötelező önkormányzati feladatok jegyzékét”. 

 

Javasoljuk a Rendelet 6. mellékletének a módosítását tekintettel arra, hogy a központi 

rendelkezés miatt 2015. január 1-től módosultak a kormányzati funkciók, amelyek 

érintették a Rendelet előzőekben megjelölt mellékletét. 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a 

szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy az új rendelet módosításával a 

norma pontosabbá, könnyebben értelmezhetővé és alkalmazhatóvá válik, a módosítás egyéb 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem bír majd, végrehajtásának adminisztratív 

terheket növelő hatásai nem jelentősek. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és 

személyi feltételek adottak. A fenti leírtak alapján javasoljuk a mellékelt rendelet-tervezetben 

foglaltakat javasoljuk elfogadni.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 
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A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a 

mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. május 21. 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (…. ….) 

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 1/2015. (II. 04.) 

önkormányzati rendelet 

 m ó d o s í t á s á r ó l 

 

(TERVEZET) 

 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„5.§(4) A képviselő-testület a munkaterv szerinti soros üléseit – lehetőség szerint – a hónap 

utolsó csütörtöki napjára kell összehívni. A képviselő-testület soron kívüli üléseire a (8) 

bekezdés rendelkezései irányadóak.” 

2. § A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11.§ (3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják 

el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülést vezető elnök rendre utasíthatja 

a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén figyelmeztetés után a terem elhagyására 

kötelezheti a nem képviselő jelenlévőket.” 

 

3. § A Rendelet 28. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A bizottsági ülésre a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó SZMSZ 13. §-ában és a 22. § 

(1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni.” 

 

4. § A Rendelet 1. mellékletének 1. alpontja a következő 1.8. ponttal egészül ki: 

 

„A képviselő-testület nevében jogosult nyilatkozatot tenni a képviselő-testület utólagos 

tájékoztatása mellett, - az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - a két ülés 

közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan pályázati ügyekben, melyekhez saját erő nem 

szükséges.” 
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5. § A Rendelet 6. mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép: 

Kötelező önkormányzati feladatok jegyzéke 

 

Feladat jogszabály 
Kormányzati 

funkció 

Feladatellátás 

módja 

  

Kötelező önkormányzati feladatok 

településfejlesztés Mötv. 13. § (1) 1.     

  területfejlesztés   041140 
önkormányzat 

hivatala útján 

településrendezés Mötv. 13. § (1) 1.     

  
települési szabályozási terv 

készítése 

1997. évi LXXVIII. tv.  

6. § 
011130 

42/2007. (IX. 7.) 

önkormányzati 

rendelet 

településüzemeltetés Mötv. 13. § (1) 2.     

  köztemető kialakítása, fenntartása Mötv. 13. § (1) 2. 013320 
Vásárolt 

szolgáltatás 

  közvilágítás Mötv. 13. § (1) 2. 064010 
Vásárolt 

szolgáltatás 

  közutak kialakítása, fenntartása Mötv. 13. § (1) 2.     

  út, autópálya építés   045120   

  híd, alagút építés   045130   

  út, híd fenntartás, üzemeltetés   045160   

  
közparkok, közterületek 

kialakítása, fenntartása 
Mötv. 13. § (1) 2.     

  zöldterület-kezelés   066010   

  parkolók biztosítása Mötv. 13. § (1) 2. 045170   

egészségügyi alapellátás Mötv. 13. § (1) 4.     

  háziorvosi ellátás 
1997. évi CLIV. tv.  

152.§ 
072111 

Szerződéses 

jogviszonyban 

  házi gyermekorvosi ellátás 
1997. évi CLIV. tv.  

152.§ 
072111 

Szerződéses 

jogviszonyban 
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Feladat jogszabály 
Kormányzati 

funkció 

Feladatellátás 

módja 

  

  fogorvosi alapellátás 
1997. évi CLIV. tv.  

152.§ 
072311 

Szerződéses 

jogviszonyban 

  háziorvosi ügyeleti ellátás 
1997. évi CLIV. tv.  

152.§ 
072112 

Szerződéses 

jogviszonyban 

  
Család és nővédelmi egészségügyi 

gondozás 

1997. évi CLIV. tv.  

152.§ 
074031 

Önkormányzati 

intézmény útján 

  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
1997. évi CLIV. tv.  

152.§ 
074032 

Önkormányzati 

intézmény útján 

 
Terápiás célú gyógyfürdő-és 

kapcsolódó szolgáltatások 
 072460 

Önkormányzati 

intézmény 

útján 

 
Kábítószer-megelőzés 

programjai, tevékenységei 
 074052  

egészséges életmód segítése Mötv. 13. § (1) 4.     

          

környezet-egészségügy Mötv. 13. § (1) 5.     

  köztisztaság 
9/2014. (III. 28.) 

rendelet 
011130 

 

Óvodai ellátás Mötv. 13. § (1) 6. 091110 
Önkormányzati 

társulás révén 

Óvodai intézmény működtetése 
2012. évi CXC. tv.  

2. § (4) 
091140 

Önkormányzati 

társulás révén 

állami fenntartású köznevelési 

intézmény működtetése 

2012. évi CXC. tv.  

74-76. § 
    

  

Köznevelési intézmény 1-4. 

évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

2012. évi CXC. tv.  

74-76. § 
091220 

Önkormányzati 

intézmény útján 

  

Köznevelési intézmény 5-8. 

évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

2012. évi CXC. tv. 

 74-76. § 
092120 

Önkormányzati 

intézmény útján 
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Feladat jogszabály 
Kormányzati 

funkció 

Feladatellátás 

módja 

  

  
Alapfokú művészetoktatással 

összefüggő működtetési feladatok 

2012. évi CXC. tv.  

74-76. § 
091250 

Önkormányzati 

intézmény útján 

  
Pedagógiai szakszolgáltató 

tevékenység működtetési feladatai 

2012. évi CXC. tv.  

74-76. § 
098022 

Önkormányzati 

intézmény útján 

gyermekétkeztetés 
1997. évi XXXI. tv.  

151. §  
    

  bölcsődei étkeztetés 
1997. évi XXXI. tv.  

151. § (1) a)  
104030 

Önkormányzati 

társulás révén 

 
gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményekben 

1997. évi XXXI. tv.  

151. § (1) b), (2) b) 
096015 

Önkormányzati 

intézmény 

útján 

 
Munkahelyi étkeztetés 

köznevelési intézményekben 
 096025 

Önkormányzati 

intézmény 

útján 

  kollégiumi étkeztetés 
1997. évi XXXI. tv.  

151. § (2b) 
096030 

 

kulturális szolgáltatás Mötv. 13. § (1) 7.     

  nyilvános könyvtári ellátás Mötv. 13. § (1) 7. 
910100 

(szakágazat) 

Önkormányzati 

intézmény útján 

  
előadó-művészeti szervezetek 

támogatása 
Mötv. 13. § (1) 7. 011130 támogatás 

kulturális örökség helyi védelme Mötv. 13. § (1) 7.     

  műemlékvédelem 

3/2000. (II. 18.) 

önkormányzati 

rendelet 

011130 támogatás 

  
közművelődési tevékenység 

támogatása 

1997. évi CXL. tv.  

80.§  
011130 támogatás 

  
közművelődési intézmény 

biztosítása 

1997. évi CXL. tv.  

78.§ (2) 

910110 

(szakágazat) 

Önkormányzati 

intézmény útján 

 

Közművelődési –hagyományos 

közösségi, kulturális értékek 

gondozása 

 082092 

Civil 

szervezetek 

útján 
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Feladat jogszabály 
Kormányzati 

funkció 

Feladatellátás 

módja 

  

 
Egyházak közösségi és hitéleti 

tevékenységének támogatása 
 084040 Támogatás 

szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások 
Mötv. 13. § (1) 8.     

  bölcsődei ellátás  
1997. évi XXXI. tv. 

94. § (3) a)   
104030 

Önkormányzati 

társulás útján 

  gyermekjóléti szolgálat 
1997. évi XXXI. tv.  

40. § (1) 
104042 

Önkormányzati 

társulás útján 

  családsegítő szolgálat 
1993. évi III. tv.  

17. § (1) b) 
107054 

Önkormányzati 

társulás útján 

  gyermekvédelmi támogatások 

11/2012. (III. 30.) 

önkormányzati 

rendelet 

104051 
Önkormányzat 

hivatala útján 

  szociális ellátások 

10/2012. (III. 30.) 

önkormányzati 

rendelet 

011130 
Önkormányzat 

hivatala útján 

  köztemetés 
1993. évi III. tv.  

48. § 
107060 

Vásárolt 

szolgáltatás 

 
Pszichiátriai betegek közösségi 

ellátása 
 101143 

Önkormányzati 

társulás útján 

 
Támogató szolgáltatás 

fogyatékos személyek részére 
 101222 

Önkormányzati 

társulás útján 

 Szociális foglalkoztatás  107030 
Önkormányzati 

társulás útján 

 

Romák társadalmi integrációját 

elősegítő tevékenységek és 

programok 

 107090 Megállapodás 

lakás- és helyiséggazdálkodás Mötv. 13. § (1) 9.     

  lakás- és helyiséggazdálkodás Mötv. 13. § (1) 9. 013350 
Önkormányzati 

intézmény útján 

  Lakóépület építése   061020   

hajléktalanok ellátása, rehabilitációja Mötv. 13. § (1) 10.     
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Feladat jogszabály 
Kormányzati 

funkció 

Feladatellátás 

módja 

  

  hajléktalanok átmeneti szállásai 
1993. évi III. tv.  

80.§ (2) f) 
107013 

Önkormányzati 

társulás útján 

környezet- és természetvédelem Mötv. 13. § (1) 11.     

  védetté nyilvánítás 
1996. évi LIII. tv.  

24. § (1) b) 
011130 

4/1998. (III. 27.) 

rendelet és 

13/1999. (IV. 

30.) rendelet 

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás Mötv. 13. § (1) 11.     

  Ár- és belvízvédelem Mötv. 13. § (1) 11. 047410   

  talajterhelési díj megállapítása 
2003. évi LXXXIX. tv.  

26. § 
011130 

15/2012. (V. 

25.) rendelet 

honvédelem, polgári védelem, 

katasztrófavédelem 
Mötv. 13. § (1) 12.     

  honvédelem Mötv. 13. § (1) 12.     

  polgári védelem Mötv. 13. § (1) 12. 022010   

  katasztrófavédelem Mötv. 13. § (1) 12.     

  
Önkormányzati Tűzoltóság 

fenntartása 

1996. évi XIII.tv.  

31. § (1) 
  Köztestület útján 

helyi közfoglalkoztatás Mötv. 13. § (1) 12.     

  
Rövid időtartamú 

közfoglalkoztatás 
2011. évi CVI. tv. 041231   

  
Start-munka program - Téli 

közfoglalkoztatás 
2011. évi CVI. tv. 041232   

  
Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás 
2011. évi CVI. tv. 041233   

  Közfoglalkoztatási mintaprogram 2011. évi CVI. tv. 041237   

 
Országos közfoglalkoztatási 

program 
 041236  

helyi adók Mötv. 13. § (1) 13.     
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Feladat jogszabály 
Kormányzati 

funkció 

Feladatellátás 

módja 

  

  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4/1995. (III. 7.) rendelet, 

38/2000. (XII. 1.) 

rendelet 

011220 
önkormányzati 

hivatal útján 

gazdaságszervezés Mötv. 13. § (1) 13.     

          

turizmus Mötv. 13. § (1) 13.     

  Turizmusfejlesztés   047320   

kistermelők, őstermelők értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása 
Mötv. 13. § (1) 14.     

  piac működtetése 

9/2012. (II. 29.) 

önkormányzati 

rendelet 

047120  

önkormányzati 

intézmény 

útján 

sport ügyek Mötv. 13. § (1) 15.     

  Sportlétesítmények fenntartása Mötv. 13. § (1) 15. 081030 
önkormányzati 

intézmény útján 

  
Versenysport és utánpótlás-

nevelés 
Mötv. 13. § (1) 15. 081041 

önkormányzati 

támogatás révén 

  
Iskolai diáksport-tevékenység 

támogatása 
Mötv. 13. § (1) 15. 081043 

önkormányzati 

támogatás révén 

  
Szabadidősport tevékenység és 

támogatása 
Mötv. 13. § (1) 15. 081045 

önkormányzati 

támogatás révén 

ifjúsági ügyek Mötv. 13. § (1) 15.     

  

A fiatalok társadalmi integrációját 

segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, 

működtetése 

  084070   

  ösztöndíjpályázatok       

nemzetiségi ügyek Mötv. 13. § (1) 16.     

  
Nemzetiségi önkormányzatok 

működésének biztosítása 
  011140   

közbiztonság Mötv. 13. § (1) 17.     
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Feladat jogszabály 
Kormányzati 

funkció 

Feladatellátás 

módja 

  

  Rendőrség       

  Polgárőrség       

helyi közlekedés biztosítása Mötv. 13. § (1) 18.     

  helyi járat működtetése 
6/2003. (III. 28.) 

rendelet  
45140 

szerződéses 

jogviszony 

          

hulladékgazdálkodás Mötv. 13. § (1) 19.     

  
Nem veszélyes hulladék kezelése, 

ártalmatlanítása 

2012. évi CLXXXV. tv.  

35. §. ,  

10/2014. (III. 28.)  

051040 

Önkormányzati 

tulajdonú 

gazdasági 

társaság útján 

 
Veszélyes hulladék begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
 051050 

Vásárolt 

szolgáltatás 

  
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, 

elhelyezése 
  052020   

  
Szennyvízcsatorna építése, 

fenntartása, üzemeltetése 
  052080   

távhőszolgáltatás Mötv. 13. § (1) 20.     

víziközmű szolgáltatás Mötv. 13. § (1) 21.     

  
Vízellátással kapcsolatos közmű 

építése, fenntartása, üzemeltetése 
  063080 

Vásárolt 

szolgáltatás 

 

* A hatáskör címzettje mindenkor az önkormányzat. A hatáskör gyakorlója lehet a címzett 

vagy átruházott hatáskörben az általa megbízott szervezet, személy 

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

B é k é s, 2015. május 28. 

 Izsó Gábor sk.       Tárnok Lászlóné sk. 

 polgármester       jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. ..… -én 

Tárnok Lászlóné sk. 

 jegyző 


