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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/1995. (III. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 29. § és 30. §-a rendelkezik –
többek között – a bizottsági ülések összehívására vonatkozó szabályokról. 

A R. 29. § (1) bekezdésben kerültek felsorolásra azok, akiket minden bizottsági ülésre meg 
kell hívni. A meghívottak közül jelenleg hiányoznak a városban működő, kötelező települési 
önkormányzati közoktatási feladatokat ellátó iskolák képviselői. A R. 30. § (4) bekezdése határozza 
azok körét, akiket a bizottsági ülésekre tanácskozási joggal kell meghívni. Itt nem kerültek 
feltüntetésre azon szervek képviselői, akik valamely, a bizottság által megtárgyalandó előterjesztés 
tárgyában érintettek. 

Fentiek alapján javasoljuk a R. fent jelzettek miatti kiegészítését, a mellékelt rendelet-
tervezetben foglaltak szerint. 

 

Békés, 2010. április 16. 

Izsó Gábor 
polgármester 

……………………...... 
Jogi ellenjegyző 

.................................... . 
Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2010. (IV. 30.) 
 

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 ÉS SZERVEINEK 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 7/1995. (III. 3.) rendelet 
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

(TERVEZET) 
 

Békés Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 18. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 29. § /1/ 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„29. § 
 

/1/ A bizottsági ülés meghívóját a testületi ülés meghívójával együtt kell megküldeni a testületi ülést 
megelőzően legalább 5 nappal, sürgős esetben legalább 3 nappal korábban: 

- a bizottság tagjainak, 
 - minden települési képviselőnek, 
 - a jegyzőnek, 
 - az osztályvezetőknek, illetve az előterjesztés előkészítésében résztvevő 

  munkatársaknak, szakértőknek, 
 - a polgármesteri hivatalnak, 
 - a Civil Szervezetek Egyesülete által az adott bizottságba megnevezett személynek, 

- a helyi kisebbségi önkormányzat azon tagjának, akit erre az adott kisebbségi önkormányzat 
kijelölt, 
- a városban működő, kötelező települési önkormányzati közoktatási feladatokat ellátó 
iskolák vezetőinek.” 
 

2. § 
 
A R. 30. § /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„30. § 
 
/4/ Minden bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a települési kisebbségi 
önkormányzatok elnöke által megnevezett kisebbségi önkormányzati képviselőt, a Békési Civil 
Szervezetek Egyesületének képviselőjét, az előterjesztés tárgyában érintett szerv vezetőjét, valamint 
a Városi Diákszövetség képviselőjét. A tanácskozási jog a zárt ülésre nem terjed ki.” 
 
 



 3 

3. § 
 

E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba. 
 
Békés, 2010. április 19. 

 
 Izsó Gábor sk. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
 polgármester  jegyző 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
 
2010. április 30-án. 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
          jegyző 

 


