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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békés Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételt tett Békés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: SZMSZ) kapcsolatosan. A Kormányhivatal 2011. 
december 1-ig írta elő a szükséges módosítások elvégzésének határidejét.  

A Kormányhivatal az alábbi észrevételeket fogalmazta meg: 

a) Jogszabály szövegének ismétlése, párhuzamos szabályozás az SZMSZ egyes rendelkezései és 
az Ötv. által szabályozott rendelkezések között (gazdasági program, a képviselő felvilágosítás 
kérési joga; minősített többség egyes esetei, képviselő személyes érintettségének bejelentése, 
Pénzügyi Bizottság Ötv.-ben felsorolt hatáskörei). 

b) Az SZMSZ 1. melléklet 2.5. pontjának megfogalmazása pontatlan, mert a szociális 
intézményben létrehozandó érdekképviseleti fórum tagjai közül a fenntartó egy tag kijelölésére 
jogosult, a többi tag választása nem az önkormányzat hatásköre, ezért azt nem is ruházhatja át. 
(Szoc. tv. 99. § (3) bekezdés) 

c) Az SZMSZ 1. melléklet 3.3. pontjának megfogalmazása nem felel meg az Ámr. 72. § (8) 
bekezdésében foglaltaknak, melynek értelmében kötelezettségvállalásra a polgármester 
jogosult, ezt a hatáskört a képviselő-testület nem ruházhatja át a Pénzügyi Bizottságra.  

d) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. tv. 1. § (1) bekezdése alapján azok a szervezetek, amelyek 
közalapítvány létrehozására e törvény hatálybalépése előtt a Ptk. 74/G. §-a alapján jogosultak 
voltak, alapítványt e törvény hatálybalépését követően sem alapíthatnak, ahhoz nem 
csatlakozhatnak és annak alapítói joga gyakorlására nem jelölhetők ki. Ezért a pénzügyi 
Bizottságnak nem lehet az alapítványhoz történő csatlakozást véleményező hatásköre. 

 
A Kormányhivatal észrevételeinek megfelelően az SZMSZ módosításra, pontosításra került. 

 

 Előzetes hatásvizsgálat: 

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.  
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a) Ennek során vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását.  
• A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: Társadalmi hatása a módosítani kívánt 

rendelkezéseknek nincs.  
• A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. 
• A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen.   

b) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
adottak. 

Helyi rendeletünkben hatályon kívül helyeztük a magasabb szintű jogszabály által már szabályozott 
rendelkezéseket (SZMSZ 10.§ (1)-(2) bekezdés, 31.§ (1) bekezdés f) pont, 1. melléklet 3.3 pont, 2. 
melléklet 2.20., 2.22. és 2.23. pont). 

Pontosítottuk, módosítottuk az egyes hatásköri és hatáskör átruházási szabályokat (SZMSZ 17. §, 
18.§ (3) bekezdés, 1. melléklet 2.5. pont és 2. melléklet 2.14. pont). 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 
elfogadni. 
 
Békés, 2011. november 25. 
 
 
Jogi ellenjegyző      Izsó Gábor 

polgármester 

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 KÉPVISEL Ő-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 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. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő–testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: SZMSZ) 10.§ (1)-(2) bekezdése, 31. § (1) bekezdés f) pontja, 1. melléklet 3.3. 
pontja, 2. melléklet 2.20., 2.22. és 2.23. pontja.  
 
2.§ Az SZMSZ 17. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„17.§ (1) A képviselők - az Ötv. 19. § (2) bekezdésének a) pontjában szabályozott- 
felvilágosítás kérési jogukkal a képviselő-testületi ülés napirendjének lezárását követően 
élhetnek.  
(2) A kérdésre adott írásbeli választ a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.” 
 
3.§  Az SZMSZ 18.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„18.§ (3) Minősített többség (hat igen szavazat) szükséges - az Ötv. -ben foglaltakon túl – az 
alábbi ügyek eldöntéséhez: 

a) minden olyan kérdésről való előzetes vélemény-nyilvánításhoz, állásfoglaláshoz, 
amelynél a végleges döntéshez minősített többség szükséges, 

b) forgalomképtelen vagyontárgy forgalomképessé minősítéséhez, önkormányzati 
vagyon elidegenítéséhez, megterheléséhez és vállalkozásba való beviteléhez, 

c) hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról szóló döntéshez, 
d) gazdasági társaság létrehozásához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez, 
e) önkormányzati vagyon tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának ingyenes 

átruházásához, illetve követelésről való lemondáshoz, 
f) az önkormányzat által beadni kívánt pályázat benyújtásáról való döntéshez, ha a 

pályázathoz szükséges önkormányzati önerő meghaladja az 5 millió Ft-ot,  
g) a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához.” 

 
4. § Az SZMSZ 1. mellékletének 2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.5. Kijelöli a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. 
§-ában szabályozott érdekképviseleti fórum fenntartó szervezetet képviselő tagját.” 
 



2. 

5. §  Az SZMSZ 2. mellékletének 2.14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.14. véleményezi az önkormányzat által nyújtott eseti támogatásokra, közérdekű 
kötelezettségvállalásra vonatkozó előterjesztéseket.” 
 
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
B é k é s , 2011. december 1. 
 
 
 Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 
 polgármester       jegyző 
  
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2011. december ….. napján 
 
 
 
Tárnok Lászlóné 
 jegyző 
 
 
 
 
 


