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Tárgy: A Piacfelügyelettel kapcsolatos feladatok 

átadása  
Sorszám: IV/11 

Döntéshozatal módja: 

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető 

Gazdasági Osztály 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság A tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. május 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007-ben a 170/2007.(V.24.) 

határozatával megszüntette az addig részben önálló költségvetési szervként működő 

Piacfelügyeletet. Jogutódként a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt jelölte meg. A 

feladatellátás a gyakorlatban úgy működött, hogy az állategészségügy és a piac üzemletetését is 

ellátó Piacfelügyelet szakfeladatai beintegrálódtak a Polgármesteri Hivatal szakfeladatai közé így 

Hivatal a költségvetésének része lett. 

Ez a megoldás akkor elfogadható volt és megfelelt a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 

feladatok ellátására vonatkozó hatályos szabályozásnak. Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján a helyi 

önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetése és gazdálkodása 2012. évtől elkülönül 

egymástól. A változással a jogalkotó azt kívánta elérni, hogy az Önkormányzatok, mint 

gazdálkodó szervek alapvetően a településhez kapcsolódó közfeladatokat lássanak el, a 

Hivatalok feladata pedig maradjon az előbbihez kapcsolódó igazgatási és gazdálkodási feladat.  

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai között jelenleg is megtalálható a piac, a gyepmesteri, 

telep a dögtér működtetését szolgáló tevékenységi kör, ami nem a Hivatal, hanem az 

Önkormányzat profiljába illő településüzemeltetéshez kapcsolható feladat. További probléma, 

hogy Békés város jegyzője a piaccal kapcsolatos kereskedelmi hatósági feladatait a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltak alapján nem 

minden esetben gyakorolhatja, mert a Békési piac Hivatal üzemeltetésben működik. A Békési 

piac feletti kereskedelmi hatósági jogkört, kijelölés alapján, jelenleg Békéscsaba város jegyzője 

gyakorolja. 

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 

megjelenő Piac üzemeltetése és a Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása 

kormányzati funkciókon működtetett feladatokat 2015. július 1. napjával rendelje az 

Önkormányzat által ellátott feladatok közé. A döntést követően a következő feladatok 

végrehajtására kerül sor: 

1. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében június 30. nappal a fenti feladatokra 

vonatkozóan pénzügyi teljesítések feletti valamennyi előirányzat zárolásra kerül. 

2. Az Önkormányzat költségvetése számára átadásra kerülnek a zárolás után a 

Polgármesteri Hivatalnál meglévő szabad előirányzatok,  

3. A gazdálkodó szervezetek közötti feladatátadás a 2015. I. félévi rendelet-módosításban 

megjelenik, számszerű adatait a beszámoló szöveges részében mutatjuk be. 

4. A Piac működését szabályozó rendeletünk módosítását előkészítjük. 

5. A működtető személyében történt változás miatt megkötött szerződések, engedélyek 

módosítását kell kezdeményezni. 

Az alábbi táblázatban az mutatjuk be, hogy a Polgármesteri Hivatal 2015. évi 

költségvetésében a nevezett feladatok milyen összegben kerültek tervezésre. 



 2 

Kiemelt kiadási előirányzat Piac üzemeltetése 

Veszélyes hulladék 

begyűjtése, szállítása, 

ártalmatlanítása 

Személyi juttatás 6 000 1 979 

Járulékok 1 680 549 

Dologi kiadások 11 864 14 888 

Felhalmozási kiadások 762 1 075 

Kiadások összesen 20 306 18 491 

   

Kiemelt bevételi előirányzat Piac üzemeltetése 

Veszélyes hulladék 

begyűjtése, szállítása, 

ártalmatlanítása 

Működési bevételek szolgáltatásokból 14 901 952 

Bevételek összesen 14 901 952 

   Létszám (fő) 1,5 1 

     Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piac üzemeltetése és a 

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása kormányzati funkciókra 

tervezett feladatok ellátását 2015. július 01-től az Önkormányzat 

költségvetésében biztosítja. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban 

meghatározott kormányzati funkciókra tervezet feladatokat érintően elrendeli 

az előirányzatok zárolását a Polgármesteri Hivatal költségvetésből az 

Önkormányzat költségvetésébe történő átvezetése céljából.  

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. 

pontban meghatározott előirányzat átadás 2015. évi költségvetési rendeleten 

történő átvezetése érdekében, Békés Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) rendelet módosítás tervezetét készítse elő 

és terjessze a Képviselő-testület augusztusi ülése elé. 

Határidő: 2015. évi augusztusi ülés   

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. május 20. 

 

                                                                                                           Izsó Gábor  

                                  polgármester  

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


