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Tárgy:  Külsős pénzügyi bizottsági tag 
lemondása, az SZMSZ módosítása 

Sorszám: IV/1 

Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Döntéshozatal módja: 
Határozati javaslat és rendelet-
módosítás: minősített többség az Ötv. 15. § 
(1) bekezdése alapján 

Véleményező 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság  

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. augusztus 30-i ülésére 
Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Domokosné Bartyik Márta a mellékelt nyilatkozatával 2012. augusztus 31. nappal 
lemondott nem képviselő pénzügyi bizottsági tagságáról, melyet azzal indokol, hogy 2012 
júniusában Békésről Szentgotthárdra költözött, és a távolság miatt a tisztségből eredő 
kötelezettségeit nem tudja teljesíteni. 

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 
XCVI. törvény 3. § (4) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati képviselő (és ezzel egy 
tekintet alá esik a bizottsági tag is) megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, 
a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás 
bejelentésének, illetve az írásbeli nyilatkozat átvételének napján. A lemondó nyilatkozat 
augusztus 16-án kelt, a lemondás hatályosulásának időpontjául 2012. augusztus 31-e került 
megjelölésre, tehát a bizottsági tagi mandátuma e nappal szűnik meg. 
 Bartyik Márta helyett a Pénzügyi Bizottságba nem képviselő tagként Duma 
Konstantint (szül.: Cadea /Kágya, Románia/, 1966. 04. 25.; 5630 Békés, Durkó u. 14. sz. alatti 
lakos) javasoljuk megválasztani. 

Az új bizottsági tag megválasztása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 
XCVI. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület bizottságának nem képviselő 
tagja (a továbbiakban: a bizottság tagja) a megválasztását követően a képviselő-testület előtt – 
a polgármesterre irányadó szöveggel – esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. 
 A fenti változások átvezetése miatt szükséges a Békés Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.) ör. 2. 
Függelékének módosítása. Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § 
(1) bekezdés a) és b) pontjai alapján a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által 
irányított költségvetési szervek – ideértve a Polgármesteri Hivatalt is – költségvetése és 
gazdálkodása 2012. évtől elkülönül egymástól. E rendelkezés végrehajtása érdekében több 
olyan intézkedést kellett tenni, amely után az önkormányzat jogállása a korábbiakhoz 
viszonyítva lényegesen megváltozott. 

 Az Önkormányzat Áht. által meghatározott feladatait az előírt szakfeladat rend szerint 
terveztük meg, azonban ennek végleges formája a törzskönyvi nyilvántartáson nem került 
átvezetésre. Az Önkormányzat nem költségvetési szerv, így alapító okirattal sem rendelkezik, 
ezért a MÁK által vezetett törzskönyvi nyilvántartás számára az alapfeladatként megjelölt 
feladatokat (szakfeladatokat) a Képviselő-testületnek a Magyar Államkincstár (MÁK) által 
korábban adott tájékoztatás szerint határozatban, vagy az önkormányzati szervezeti és 
működési szabályzat (SZMSZ) mellékletében kell jóváhagynia. 

Emiatt a Képviselő-testület 217/2012. (VI. 28.) határozatával (és nem azt SZMSZ 
mellékleteként) fogadta el az önkormányzat feladatainak az előírt szakfeladat rend szerinti 
jegyzékét. 
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A határozat végrehajtása során megküldtük a kérelmet a MÁK felé, hogy az 
adatváltozást a törzskönyvi nyilvántartáson vezessék át. A MÁK Békés Megyei igazgatósága 
2012. július 19-én kelt hiánypótló végzésében a következő indoklással szólította fel 
önkormányzatunkat hiánypótlásra: 

„A törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III. 1.) NGM rendelet 6. § 8. pontja 
alapján a változásbejelentési kérelemhez a bejelentett adatok igazolására szolgáló okiratot is 
csatolni kell, mely az Önkormányzat esetében a Szervezeti és Működési Szabályzat. 

A Képviselő-testületi határozat nem elég a döntéshez, hogy mely szakfeladatokat 
alkalmazza az önkormányzat, szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatban való 
megjelenítése is, például mellékletben, mely tartalmazza a használt alaptevékenységi és 
szakfeladatokat.” 

A hiánypótlási felszólítás kapcsán kértük az eljárás felfüggesztését, mivel a megadott 
határidőig képviselő-testületi ülés nem lett volna, így a teljesítési határidő jelenleg 2012. 
szeptember 10. napja. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a korában már egyszer 
jóváhagyott önkormányzati szakfeladat jegyzéket ismételten hagyja jóvá úgy, hogy azt az 
SZMSZ 8. mellékleteként építse be a 13/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletébe a 
mellékelt rendelet-tervezet elfogadásával. 

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. E § (2) 
bekezdésében meghatározott hatásvizsgálati szempontok szerint vizsgálni kell a tervezett 
jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket 
befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a 
szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy az SZMSZ jelenlegi 
módosítása társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem bír, végrehajtásának 
adminisztratív terheket növelő hatásai nincsenek. A rendelet-módosítás elmaradásával az új 
szakfeladat rendnek megfelelő feladatjegyzék hiányozna rendeletből. A tervezet 
végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. 

 Határozati javaslat:  

Békés Város Képviselő-testülete 

1. tudomásul veszi Domokosné Bartyik Márta nem képviselő pénzügyi bizottsági 
tag lemondását 2012. augusztus 31-i hatállyal, helyére Duma Konstantint (szül.: 
Cadea /Kágya, Románia/, 1966. 04. 25.; 5630 Békés, Durkó u. 14. sz. alatti lakos) 
választja 2012. szeptember 1-jétől a jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának 
hátralévő idejére a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának, 

2. a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.) ör. 2. Függelékének 2. pontjában 
Domokosné Bartyik Márta nevét 2012. szeptember 1-jei hatállyal Duma 
Konstantin nevére módosítja.  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2012. augusztus 23.      Izsó Gábor 
        polgármester 

   Jogi ellenjegyző 
 

  Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-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 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL  
szóló 13/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § Békés Város Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló 13/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 4. §-
a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Az Önkormányzat feladatait a hatályos szakfeladat rend alapján a 8. melléklet 
tartalmazza.” 

2. § A R. kiegészül e rendelet 1.  mellékletével. 

3. § E rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
4. § Hatályát veszti e rendelet 2012. szeptember 2. napján. 
 
 
 
Békés, 2012. augusztus 30.  
 
 
 
 
  Izsó Gábor      Tárnok Lászlóné 
           polgármester             jegyző 

 
 

 
A rendelet kihirdetésre került: 

 
2012. augusztus …-én. 
 
 
 
Tárnok Lászlóné 
        jegyző 
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1. melléklet a …/…. (… …) önkormányzati rendelethez 

 
 

„8. melléklet  
a 13/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez 

 
A B C D 

 
1. Alaptevékenysége: 

 8411261 
Önkormányzatok és társulások 
általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

2. Feladatai: 
3.  3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 

elhelyezése 
4.  3821011 Települési hulladékok kezelése, 

ártalmatlanítása 
5.  4120001 Lakó és nem lakóépületek építése 
6.  4211001 Út, autópálya építés 
7.  5220011 Közutak üzemeltetése 
8.  5520011 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
9. 

 6800021 
Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

10.  6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, 
adószakértői tevékenység 

11.  8130001 Zöldterület-kezelés 
12.  8413831 Területfejlesztési és területrendezési 

helyi feladatok 
13.  8414021 Közvilágítás 
14.  8414031 Város és község gazdálkodás 
15. 

 8421551 
Önkormányzatok máshova nem sorolt 
nemzetközi kapcsolatai 

16.  8424211 Közterület rendjének fenntartása 
17.  8425311 A polgárvédelem ágazati feladatai 
18. 

 8425411 
Ár - és belvízvédelemmel összefüggő 
tevékenységek 

19.  8560991 Egyéb oktatást kiegészítő feladatok 
20.  8621025 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
21.  8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
22.  8821211 Eseti lakásfenntartási támogatás 
23.  8821221 Átmeneti segély 
24.  8821231 Temetési segély 
25.  8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
26. 

 8821291 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 
ellátások 

27.  8822011 Adósságkezelési támogatás 
28.  8822031 Köztemetés 
29.  8899421 Önkormányzatok által nyújtott 

lakástámogatás 
30. 

 8902161 
Önkormányzati ifjúsági 
kezdeményezések és programok, 
valamint támogatások 

31.  8903011 Civil szervezetek működési támogatása 
32.  8904421 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 
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33.  8904431 Egyéb közfoglalkoztatás 
34.  9311021 Sportlétesítmények működtetése és 

fejlesztése 
35.  9312011 Versenysport tevékenység támogatása 
36. 

 9312041 
Iskolai Diáksport-tevékenység és 
támogatása 

37.  9313011 Szabadidősport (rekreációs sport-) 
tevékenység és támogatása 

38. 
 9329111 

Szabadidős park, fürdő és 
strandszolgáltatás 

39.  9329191 Máshova nem sorolt szórakoztatási 
tevékenység 

 
 
 




