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dr. Bimbó Mária osztályvezető  

Igazgatási Osztály 

Sápi András intézményi referens 

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 

2014. február 27-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata módosítását több (egymástól független) 

okból kell megtennünk: 

 

1. 2013. december 29-én jelent meg a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok 

és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet, mely az 

eddigi államháztartási szakfeladat-rend teljes átalakítását tartalmazza 2014. január 1-jei 

hatállyal. Ez az önkormányzati gazdálkodás minden részterületét érinti, így bevezetése, 

alkalmazása hosszabb időt vesz igénybe. Egyik szegmense az önkormányzat és 

intézményei alapdokumentumaiban a változások átvezetése. Ennek technikai része 

januárban megtörtént, de ahol az új kormányzati funkciók nem mindenben felelnek meg a 

korábbi szakfeladatoknak, a javításokra a dokumentumok következő módosításakor van 

lehetőség. A szakfeladat-kormányzati funkció váltás az SZMSZ 8. mellékletét érinti. 

2. A szociális temetés szabályai 2014. január hó 1. napja helyett 2015. január hó 1. napján 

lépnek hatályba, ezért az 1. mellékletben a polgármester ezzel kapcsolatos feladat- és 

hatáskörét meghatározó szabályokat célszerű hatályon kívül helyezni. 

3.  A Képviselő-testület a méltányossági közgyógyellátás vonatkozásában feladat- és 

hatáskörét átruházta a jegyzőre, ezért e feladat- és hatáskört hatályon kívül kell helyezni a 

polgármester feladat- és hatáskörei közül. 

4. Az intézményi struktúra és az intézmények jogállásának változása (megszűnt az önállóan 

működő és az önállóan működő és gazdálkodó besorolás) miatt a 3. melléklet és a 3. 

függelék pontosítása is szükségessé vált. 

 

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

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 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 rendelet-módosítás elmaradásával sérülne a jogbiztonság követelményének 

részét képező normavilágosság elve. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi 

feltételek adottak. A fenti leírtak alapján javasoljuk a mellékelt rendelet-tervezetben 
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foglaltakat elfogadni. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az 

előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől a melléklet rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Békés, 2014. február 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 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában valamint a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének s Békés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV.1.) számú 

rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 39.§ (1) bekezdése helyébe a következő a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzati feladatokat költségvetési szervként működő intézmények, valamint 

gazdasági társaságok látják el, melyek felsorolását a 3. függelék tartalmazza. Az 

intézményeknél és gazdasági társaságoknál a Képviselő-testület vagy a Polgármester 

kinevezési jogkörébe tartozó, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök 

jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.” 

2.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

3. § A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

4.§ A Rendelet 3. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép. 

5. § Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletének 1.6. pontja. 

6. § Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletének 1.9. pontja. 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

B é k é s, 2014. február 27. 

 

   Izsó Gábor                    Tárnok Lászlóné  

 polgármester       jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014. február ...…–án 

 

 

Tárnok Lászlóné  

 jegyző 
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1. melléklet a …/… (…. ….)  önkormányzati rendelethez 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök: 

1. Polgármesteri Hivatal jegyzője, illetve vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett egyéb 

munkatársai, 

2. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központ igazgatója és 

gazdasági vezetője 

3. Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatója 

4. Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója 

5. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet igazgatója és 

gazdasági vezetője 

6. Békési Városgondnokság igazgatója és gazdasági vezetője 

7. Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagja  

8. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. ügyvezetője felügyelő bizottsági tagja 
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2. melléklet a …/… (…. ….)  önkormányzati rendelethez 

Kormányzati funkció 

száma megnevezése 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 

013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041140 Területfejlesztés igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

045120 Út, autópálya építése 

045130 Híd, alagút építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

061020 Lakóépület építése 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081043 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés 

084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

096010 Óvodai intézményi étkeztetése 

096020 Iskolai intézményi étkeztetése 

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

098010 Oktatás igazgatása 

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások  
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
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1. függelék a…/…. (... ….) önkormányzati rendelethez 

 

Önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok 

I. Önkormányzati intézmények: 

1. Békési Polgármesteri Hivatal (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.) 

2. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ (5630 

Békés, Jantyik u. 21-25. sz.) 

3. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet (5630 Békés, 

József A. u. 5. sz.) 

4. Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (5630 Békés, Széchenyi tér 4. sz.) 

5. Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum (5630 Békés, Széchenyi tér 4. sz.) 

6. Békési Városgondnokság (5630 Békés, Petőfi u. 21.) 

 

 

II. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok: 

 

1. Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 

2. Békési Férfi Kézlabda Kft. (5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.) 

 


