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Tárgy:  Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének és szerveinek szervezeti- és 
működési szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

Sorszám: IV/ ** 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző 
 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az SzMSz 12. § 
/4/ bekezdés a.) pontja alapján 

  Tárgyalás módja:  
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2010. október 14-i ülésére 

     Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. 
törvény 62. § (5) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél 
éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat. 

A felülvizsgálat előtt azonban az alakuló ülésen is szükséges az SZMSZ módosítása a testület és 
bizottságok működésére tekintettel, valamint a választást követően a testület tagjainak aktualizálása 
érdekében. A képviselő-testület tagjait az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Továbbra is egy tanácsnok segíti a képviselő-testület és a polgármester munkáját az oktatási és 
kulturális ügyekkel foglalkozó tanácsnok. Erre tekintettel kerül sor a rendelet 23. §-ának 
módosítására. 

A bizottsági szerkezetben is módosítást javasolunk, így a korábbi négy bizottság helyett három 
bizottság kerülne megválasztásra, melyek megnevezését és feladatkörét a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 

A bizottsági elnököket és tagokat a képviselő-testület választja meg az alakuló ülésén, egyenkénti 
határozattal. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet 
elfogadását. 

Békés, 2010. október 12.                               

 

                                                        

                                                                                             Izsó Gábor 
                                                Polgármester 

………………………………. 

Jogi ellenjegyző 

………………………… 

Pénzügyi ellenjegyző 



 
 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2010. (X.14.) 

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 

ÉS SZERVEINEK 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL  

szóló 7/1995. (III. 3.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l  

T E R V E Z E T  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti- és működési 
szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5/A. § (1) 
bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép: 
 

„5/A. § 

(1) A képviselő-testület tagjainak száma 11 fő. /Névsorukat az 1. sz. melléklet tartalmazza./ A 
testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik. A képviselő-testület az 
ünnepi ülést kivéve, az üléseit a Városháza emeleti tanácskozó termében tartja.” 
 

2. § 

A R. 23. §-a helyébe a következő 23. § lép: 

„ 23. § 

Oktatási és kulturális tanácsnok 

(1) A Képviselő-testület oktatási és kulturális ügyekkel foglalkozó tanácsnokot választ. 

(2) Az oktatási és kulturális tanácsnok feladatkörében eljárva: 

� Koordinálja az intézmények és a fenntartók közötti kapcsolattartást, 

� Részt vesz a fenntartók közötti (kistérségben) kapcsolattartás, egyeztetések  
szervezésében és lebonyolításban, 

� Tevékeny részt vállal a sportiskolai osztályok beindításában és felügyeletében, 

� Az ágazati jogszabályokban megnevezett szervezetekkel az egyeztetéseket lefolytatja, 

� Tevékenységéről évente beszámol a testületnek.” 

 

3. § 

A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

 



 
 

 

4.§ 

A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 

 

5. § 

E rendelet 2010. október 14.-én lép hatályba. 

 

B é k é s ,  2010. október 12. 
 
 
  Izsó Gábor              Tárnok Lászlóné 
polgármester   aljegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2010. október 14-én. 
 
 
   
             Tárnok Lászlóné 

aljegyző 



 

 

1.sz. Melléklet 
 
 
 

A képviselő-testület névsora 
 
 
 

Polgármester: 
 

Izsó Gábor  Független  
 
 
 
       
Egyéni választókerületi képviselők:  
 
 1. sz. vk.:  Vámos László Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör  
 2. sz. vk.: Mészáros Sándor Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör  
 3. sz. vk.: Dr. Pálmai Tamás Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör  
 4. sz. vk.: Barkász Sándor Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör  
 5. sz. vk.: Balázs László Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör  
 6. sz. vk.: Izsó Gábor Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör  
 7. sz. vk.: Pocsaji Ildikó  Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör 
 8. sz. vk.: Mucsi András Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör 
 
 
 
Listáról mandátumot szerzett képviselők:  
 
1. Erdős Norbert FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség  
2. Blaskovits Péter FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség   
3. Pataki István Magyar Szocialista Párt 
 



 

2. sz. melléklet 
 

A BIZOTTSÁGOK  
 
 

ÜGYRENDI, LAKÁSÜGYI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG  
 
Elnök:  
Képviselő tagok:   
   
   
Nem képviselő tagok:   
   
   
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE: 
 
• részt vesz az SZMSZ elkészítésében, szükség esetén javaslatot tesz módosítására 

• részt vesz az önkormányzati rendelet-tervezetek elkészítésében, szükség esetén javaslatot 
tesz önkormányzati rendelet alkotására, módosítására 

• részt vesz a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatában 

• ellátja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat 

• a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási, kinevezési, megbízási ügyekben 
beérkezett pályázatok jogszabályszerűségét véleményezi, személyi javaslatot tehet 

• elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a testület esetenként megbízza 

• állást foglal az SZMSZ alkalmazása során felmerülő vitás esetekben 

• véleményezi az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek szervezeti és működési 
szabályzatát, alapító okiratát. 

• véleményezi az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek, egyéb szervezetek 
alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről készített javaslatokat 

• ellátja a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálását, 

• ellátja a helyi önkormányzati képviselők, a polgármester vagyonnyilatkozatának 
nyilvántartását és ellenőrzését. 

• ellátja a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 27. §-ában meghatározott feladatokat. 

• ellátja az önkormányzati lakások bérletéről szóló helyi rendelet alkalmazása során a testület 
elé kerülő előkészítő feladatokat, így különösen a bérbeadási névjegyzék elkészítése, 
rászorultság megállapítása stb. 

• ellátja a szociális igazgatásról, ellátásról és egyes támogatásokról szóló önkormányzati 
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rendeletben meghatározott helyi támogatásokkal kapcsolatos előkészítő feladatokat, 
javaslatot tesz a módosításra. 

• a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben környezettanulmányokat végez. 

• véleményezi az ágazat (szociális, egészségügyi és közegészségügyi) munkájához kapcsolódó 
testületi előterjesztéseket, tájékoztatókat 

• értékeli az ágazatához tartozó intézmények vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat a 
képviselő-testület döntése előtt 

• részt vesz az ágazatot érintő közép- és hosszú távú koncepciók kidolgozásában 

• a képviselő-testület felkérésére - meghatározott feladatok ellátására - ideiglenes (ad hoc) 
munkacsoportot hoz létre, a témában érintett speciális szakemberek bevonásával 

• szervezi és ellenőrzi az ágazatra vonatkozó a testületi és saját döntései végrehajtását 

• szociális pénzeszközök időnkénti áttekintése és szükség esetén átcsoportosítása, vagy arra 
javaslattétel 

 
• az ágazathoz tartozó civil szervezetekkel való kapcsolattartás 
 
• ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények tekintetében 

• figyelemmel kíséri a város közrendjének, közbiztonságának alakulását, 
 
• koordinálja a Polgárőrség, Mezőőrség, Településőrség és Rendőrség együttes tervezett 

akcióit, esetenként az ellenőrzésekben részt vesz, 
 
• erősíti a társadalmi részvételt a drogfogyasztás megelőzésében, együttműködik a 

Drogmegelőzési és Egészséges Életmódért Munkacsoporttal, 
 
• a fiatalok egészséges életmódja kialakításáért kapcsolatot tart fent a városban működő 

szórakozóhelyekkel, a fiatalokra vonatkozó jogszabályok betartása érdekében. 
 
• évente felülvizsgálja és kiegészíti a város Bűnmegelőzési Koncepciójának 1. számú 

mellékletét. 
 
Átruházott hatáskörben dönt: 
 
• ellátja az önkormányzat tulajdonába tartozó ingatlanok hasznosításával kapcsolatos licitálási 

feladatokat mindazokban az esetekben, ahol a hatályos önkormányzati rendeletek alapján a 
döntési jogokat nem tartotta fenn a képviselő-testület magának: 

• A helyiségek bérletéről szóló 4/1994. (II. 11.) KT számú rendelet 2. § (3) bekezdése alapján: 
az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérbeadása tekintetében, 
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• Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről szóló 15/1995. (VII. 01.) KT 
számú rendelet 9. §-a alapján: az önkormányzat tulajdonában lévő  lakások értékesítése 
tekintetében, 

• Az önkormányzati lakások bérletéről szóló 3/1994. (II. 11.) KT számú rendelet 11. § (5) 
bekezdése alapján: az önkormányzat tulajdonában lévő  lakások piaci lakbérrel történő 
bérbeadása tekintetében. 

• az ágazatához tartozó intézmények fenntartói jóváhagyást igénylő belső szabályzatairól, 
terveiről 

• a szociális igaz gatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2009. (III. 27.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott ügyekben 

• megválasztja a szociális igaz gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. 
§-ában szabályozott érdekképviseleti fórum tagjait 
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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG  
 
Elnök:   
Képviselő tagok:   
   
   
Nem képviselő tagok:   
   
   
 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE: 
 
• részt vesz a helyi önkormányzat gazdasági programjának az elkészítésében 

• részt vesz az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló, illetve az ahhoz 
kapcsolódó rendeletek előkészítésében, javaslatot tehet módosításukra 

• véleményezi az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek, egyéb szervezetek 
alapításáról, átszervezéséről készített javaslatokat 

• megvizsgálja a helyi adók bevezetésének lehetőségét, részt vesz az ahhoz kapcsolódó 
rendeletek előkészítésében, módosításában 

• figyelemmel kíséri: 

- a költségvetési bevételek alakulását mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél, 
különös tekintettel a saját bevételekre,  

- a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, 

értékeli az azt előidéző okokat 

• vizsgálja a tervezett hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát 

• az önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 
készült jelentéseket értékeli, és azokhoz kiegészítéseket kérhet, 

• véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed 
éves, és éves beszámoló tervezeteket. 

• ellenőrzi az önkormányzati rendeletek által biztosított jogkörben végrehajtott pénzügyi 
átcsoportosítások szabályszerűségét, indokoltságát, észrevételt tehet 

• véleményt nyilvánít a városrendezési tervének elfogadása előtt, és az azzal járó feladatok 
ütemezésére vonatkozóan 

• segítséget nyújt a társadalmi munka lehetőségeinek felmérésében, és elvégzésében 

• kapcsolatot létesít az önkormányzati képviselőkkel a választókerületekben közművesítési 
feladatok lakosság bevonásával történő megvalósítására 
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• vizsgálja az emberi környezet védelmérő l szóló törvény végrehajtását, a város köztisztaságát, 
zöldterület-gazdálkodását 

• figyelemmel kíséri a kommunális szolgáltatások helyzetét és színvonalát 

• vizsgálja a város közlekedését, javaslatot tesz annak fejlesztésére 

• véleményezi az önkormányzati vagyon értékesítésére tett javaslatot, és közreműködik 
kidolgozásában 

• megtárgyalja a képviselő-testület elé kerülő mezőgazdasági tárgyú előterjesztéseket,  

• figyelemmel kíséri a vállalkozókat érintő pályázati támogatási lehetőségeket, és azokról 
tájékoztatást nyújt. 

Átruházott hatáskörben: 
 
• javaslatot tesz a képviselő-testületnek a polgármester illetményének emelésére, a 

költségvetési lehetőségek keretei között a képviselői juttatásokra 

• utólagos beszámolási kötelezettség mellett az SZMSZ-ben meghatározott értékhatárig 
jogosult a költségvetési pénzeszközök átcsoportosítására, tartalékok felhasználására,  

• közbeszerzési értékhatár alatt, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, helyi önkormányzati 
beruházások körében 3 millió és 8 millió Ft értékhatár közötti (ÁFA nélküli) kivitelezési, 
műszaki-tervezési és egyéb szolgáltatások igénybevételével meghirdetett versenytárgyalás 
eredményéről dönt. 
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OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG  
 
Elnök:   
Képviselő tagok:   
   
   
Nem képviselő tagok:   
   
   
 
ÁLTALÁNOS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE: 
 
 
• a hatáskörébe tartozó területeken a költségvetési tervezeteket véleményezi 

• részt vesz az ágazatra vonatkozó intézményhálózati fejlesztések előkészítésében 

• vizsgálja az oktató-nevelő  munka fejlesztésének lehetőségeit a nevelési-oktatási 
intézményekben 

• figyelemmel kíséri a felnőttek és az if júság nevelésével, szórakoztatásával foglalkozó 
intézmények munkáját, segíti tevékenységüket 

• véleményezi a hatáskörébe tartozó intézmények szakmai beszámolóit 

• közreműködik az intézményvezetői pályázatok elbírálásában, rangsorolásában 

• véleményezi a feladatkörébe tartozó előterjesztéseket, ellenőrzi a hozott határozatok 
végrehajtását 

• koordinálja a városban működő  nem önkormányzati ágazati intézményekkel való 
együttműködést 

• figyelemmel kíséri a város ifjúságának helyzetét 

• figyelemmel kíséri a városban folyó művészeti tevékenységet 

• lehetőségeihez mérten segíti a város lakosságának tájékoztatásával foglalkozó írott és 
elektronikus sajtó tevékenységét, közreműködik a média-kapcsolatok fejlesztésében 

• közreműködik a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésében 

• közreműködik a nemzetközi kulturális kapcsolatok szervezésében, megvalósításában 

• támogatja a városban élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának ápolását és megőrzését 

• kapcsolatot tart a civil szervezetekkel és kisebbségi önkormányzatokkal. 

• együttműködik a városban tevékenykedő egyházakkal, vallási közösségekkel 
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• közreműködik a kistérségi oktatási, kulturális feladatok megoldásában 

• meghatározza az óvodák nyári nyitva tartásának rendjét 

• figyelemmel kíséri a gyógytestnevelés helyzetét az oktatási intézményekben 

• figyelemmel kíséri az iskolai diáksport helyzetét 

• figyelemmel kíséri az iskolai testnevelés helyzetét a város oktatási intézményeiben, különös 
tekintettel a mindennapos testnevelés lehetőségeinek megteremtésére 

• közreműködik a kötelező úszásoktatás feltételeinek megteremtésében, feladatainak 
megoldásában 

• közreműködik a városi tömegsport rendezvények szervezésében, megvalósításában, 
támogatásában 

• javaslatot tesz a sportegyesületek önkormányzati támogatásának elosztására 

• figyelemmel kíséri a sportegyesületek tevékenységét, működésükről folyamatosan 
tájékozódik 

• koncepciót dolgoz ki és javaslatot tesz a kiemelkedő eredményt elért sportolók egyéni 
támogatására 

 
Átruházott hatáskörben dönt: 
 
• intézmények fenntartói jóváhagyást igénylő belső szabályzatairól, terveiről 
 
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bek. c.) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján óvodában és általános iskolában engedélyezi a maximális csoport- és 
osztálylétszámtól való eltérést 

 
• az általános iskolai tanulók és a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2009. (II. 27.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott általános iskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók 
ösztöndíj támogatási ügyeiben 

 


