
 

Tárgy:  

Békés Város Önkormányzata Képviselő – 
testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV.1.) rendelet 
módosítása 

Sorszám: IV/ 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 
Döntéshozatal módja: 
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 

2011. augusztus 25-i ülésére 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 18. § (1) bekezdése szerint a 
képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendeletében határozza meg.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: SZMSZ) a Képviselő-testület 
márciusi ülésen fogadta el, amely 2011. július 1-én lépett hatályba. 

A Képviselő-testület SZMSZ-ének módosítását az indokolja, hogy a jelenleg hatályos  
13/2011. (IV. 1.) rendelet 14. § (4) bekezdése és 35. § (1) bekezdése esetében pontosítására van 
szükség az alábbiak szerint. 

A hatályos SZMSZ 14. § (4) bekezdése a Közösséget Létrehozó Szerződés 87. cikkére 
hivatkozik, amely a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően „az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre” módosult. Ennek következtében az SZMSZ ezen szakasza az alábbiak szerint 
módosul: 

„14.§ (4)   A vagyoni előterjesztések az előzőeken túl tartalmazzák a vagyontárgy besorolását; 
azt, hogy a besorolás alapján milyen eljárást kell alkalmazni, illetve azt, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. cikke szerinti eljárás alkalmazandó-e.” 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 30-i testületi ülésen 228/2011. 
(VI. 30.) határozatával elfogadta Békés Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, amely módosította a Polgármesteri Hivatal belső struktúráját és az ehhez kapcsolódó 
osztályok közötti feladatellátást. A korábbi 4 osztály helyett 3 osztály látja el a továbbiakban a 
hivatal feladatait. A Hatósági Osztály megszüntetésre került, feladatai megosztásra kerültek a 
szakmai szempontok figyelembevételével. Ennek következtében a 35. § (1) bekezdésének 
pontosítását szükséges elvégezni az alábbiak szerint (mivel a hatályos szöveg szerint a jegyző és 
aljegyző egyidejű távolléte esetén a jegyzőt a Hatósági Osztály vezetője helyettesíti): 

„…A jegyző és az aljegyző egyidejű távolléte esetén a jegyzőt az Igazgatási Osztály vezetője, 
az Igazgatási Osztály vezetője távolléte esetén eseti megbízás alapján más osztály vezetője 
helyettesíti.” 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a 
mellékelt módosító rendelet-tervezet elfogadását. 
Békés, 2011. augusztus 19. 

Izsó Gábor 
polgármester 

  Jogi ellenjegyző 
 
 
 Pénzügyi ellenjegyző 
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
  
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő–testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 14. 
§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„14.§ (4)  A vagyoni előterjesztések az előzőeken túl tartalmazzák a vagyontárgy 
besorolását; azt, hogy a besorolás alapján milyen eljárást kell alkalmazni, illetve azt, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke szerinti eljárás alkalmazandó-e.” 
 
2. § Az SZMSZ 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„35. § (1) A jegyzőt - távolléte esetén – teljes jogkörrel az aljegyző helyettesíti. A jegyző és az 
aljegyző egyidejű távolléte esetén a jegyzőt az Igazgatási Osztály vezetője, az Igazgatási 
Osztály vezetője távolléte esetén eseti megbízás alapján más osztály vezetője helyettesíti.” 
 
3. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
B é k é s, 2011. augusztus 25. 
 
 
 Izsó Gábor Tárnok Lászlóné 
 polgármester jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2011. augusztus …-én 
 
 
 Tárnok Lászlóné 
 jegyző 
 


