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Tisztelt Képviselı-testület! 

Az utóbbi idıben történt jogszabályváltozások, illetve a Polgármesteri Hivatalon belüli 
munkaerı átcsoportosítás, a hivatali dolgozók szervezeti struktúrában elfoglalt helyének tisztázása 
érdekében, továbbá amiatt, hogy a szervezetfejlesztési pályázaton nyertes Hyperteam Kft. javaslatai 
pályázati indikátorként értékelhetık legyenek, indokolttá vált a Békés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének és Szerveinek Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) 
önkormányzati rendelet módosítása. A módosítások részben technikai jellegőek, a rendelet 
szövegének pontosítását, aktualizálását szolgálják. Az egyes fontosabb változásokat az alábbiakban 
tüntetjük fel: 

- A korábbi Közigazgatási Hivatalok (ma: „a Kormány általános hatáskörő területi szervei”) 
önkormányzatok feletti törvényességi ellenırzési jogkörének megszőnése miatt indokolt az 
ezzel kapcsolatos SZMSZ–beli rendelkezéseket hatályon kívül helyezni. A Közigazgatási 
Hivatalok jogállásának rendezését követıen a késıbbiekben újra szabályozni kell ezt a 
kérdéskört. 

- Amennyiben az interpelláció megválaszolása nem a képviselı-testületi ülésen, hanem 
írásban történik, ez esetben az interpelláció elfogadásáról való testületi döntést azon az 
ülésen kell meghozni, amelyen az interpelláló jelen van. 

- A bizottsági ülésekkel kapcsolatban meghatározásra kerül a jegyzıkönyvek elkészítéséért 
felelıs személyek köre, illetve az, hogy együttes bizottsági üléseknél hogyan történik a 
jegyzıkönyv készítése, aláírása (ezek korábban nem voltak teljes körően szabályozva). 

- A polgármester jogállására vonatkozó rendelkezések közül hatályon kívül helyezésre kerül 
a polgármester 3 millió Ft értékhatár alatti kivitelezési, mőszaki-tervezési és egyéb 
szolgáltatások igénybevételével meghirdetett versenytárgyalások eredményérıl való döntési 
joga, mivel ez a hatályos Közbeszerzési Szabályzatban már szabályozásra került. 

- Az 5 MFt-ot meghaladó önkormányzati önerıt igénylı pályázatok benyújtásáról való 
döntést a Képviselı-testület minısített többséggel hozza meg. 

- A Polgármesteri Hivatal szervezetére vonatkozó szabályok között esik szó a Hivatalon 
belüli csoportokról, ahol a jelen módosítással kerülne pontosításra, hogy ezek a csoportok 
nem minısülnek önálló vezetıi szintnek, kizárólag munkaszervezési szempontból van 
jelentıségük, és munkakör, feladatmegosztás szerinti egységek.  

- A hivatal személyi állományán belüli átcsoportosítás, hogy a személy- és munkaügyi 
munkatárs a jegyzı közvetlen irányításával, osztályszervezethez nem tartozóan látja el 
feladatát, illetve a közterület-használattal, fák kivágásával foglalkozó munkatárs a Hatósági 
Osztályhoz kerül átsorolásra. 
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- Az Építéshatóság nyitva tartása a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint 
megváltozik, mivel a hatékony ügyintézés érdekében számukra indokolt a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási szüneténél hosszabb idıtartam biztosítása.  

- A Költségvetés tárgyalása, illetve testület elé történı benyújtása két fordulóban, a tárgyév 
januári testületi ülésen, illetve végleges formában tárgyév február 15-ig történik meg. 

- A polgármester a részére elkülönített 1,5 millió Ft-os keret költségvetési éven belüli 
felhasználásáról önállóan dönt azzal, hogy errıl köteles év végén beszámolni a képviselı-
testületnek. 

- A forgalmi rendváltozással kapcsolatos döntések a Pénzügyi Bizottság átruházott 
hatáskörébe kerülnek. 

- A technikai jellegő módosítások közül:  

• a képviselı-testület munkatervére vonatkozó szabályozásnál legyen konkrétan 
megjelölve, hogy az fél évre készül és júniusban, illetve decemberben kerül 
elfogadásra 

• a közbeszerzésekkel kapcsolatos, az eredményhirdetést megelızı elıterjesztések zárt 
ülésen kerül megtárgyalásra (összhangban a Közbeszerzésekrıl szóló törvénnyel) 

• az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. módosítása következtében a 
Polgármesteri Hivatal már nem helyi költségvetési, hanem helyi közhatalmi 
költségvetési szervnek minısül 

• a bizottságok feladat- és hatáskörét szabályozó 2. számú mellékletben a korábban 
hatályos szociális igazgatásról, ellátásról és egyes támogatásokról szóló 
önkormányzati rendeletbıl fakadó bizottsági feladatok szabályozását módosítani 
kellett, tekintettel arra, hogy a KT ezt a rendeletet 2009. március 27-i ülésén hatályon 
kívül helyezte, és helyette új rendeleteket alkotott 

• a Polgármesteri Hivatal alaptevékenységeit TEÁOR besorolás alapján tartalmazó 3. 
számú mellékletet szükséges hatályon kívül helyezni, mivel az  jogszabályi változások 
következtében nem felel meg a valóságnak, jelenlegi tevékenységeit, szakfeladatait a 
Hivatal  Alapító Okirata tartalmazza 

• az önkormányzat feladatait tartalmazó 4. számú melléklet helyébe új 4. számú melléklet 
kerül, mely újraszámozásra, pontokba szedésre, illetve aktualizálásra került 

• a 8. számú melléklet, mely a Hivatal Osztályainak feladatait tartalmazza, a fenti 
változásoknak megfelelıen kerül módosításra, aktualizálásra. 

 
Fentiek értelmében kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2009. szeptember 24. 

                                                                                                         Izsó Gábor 
                                                                                                       polgármester 

…………………………….. 

           Jogi ellenjegyzı 

…………………………….. 

       Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…/2009. (X. 2.)  
 

r e n d e l e t e 
 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK 

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
szóló 7/1995. (III. 3.) rendelet  

 
m  ó d o s í t á s á r ó l  

 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 

 
 

1. § 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének és Szerveinek Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. § /2/ bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
 

„5/A. § /2/ A képviselı-testület ülését a polgármester hívja össze. A képviselı-testület 
összehívását a kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szervének vezetıje, 
valamint népi kezdeményezés is indítványozhatja.” 

 
2. § 

 
A R. 6. § /2/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„6. § /2/ A képviselı-testület mőködésének alapja - a program végrehajtását is célzó – 
munkaterv, mely fél évre készül. Az elsı félévre szóló munkaterv minden év júniusában, a 
második félévre szóló decemberben kerül elfogadásra.” 

 
3. § 

 
A R. 7. § /2/ bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„7. § /2/ a.) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást 
igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; 
továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás és közbeszerzési eljárás keretében érkezett 
ajánlatok tárgyalásakor.” 

 
4. § 

 
A R. 9. § /3/ bekezdés b.) pontja elsı mondata az alábbiak szerint módosul: 
 

„9. § /3/ b.) A második rész tartalmazza az elıterjesztés szöveges indoklását, az egyértelmően 
megfogalmazott határozati javaslatot vagy rendelet-tervezetet, a végrehajtásért felelısök 
megnevezését és a határidık, részhatáridık megjelölését.” 
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5. § 

 
A R. 11. § /4/ bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„11. § /4/ b.) A bizottsági vélemény ismertetése után a hozzászólásokra a jelentkezés 
sorrendjében kerül sor. Minden képviselı, szakértı, tanácskozási joggal meghívott legfeljebb öt 
percben szólhat hozzá az elıterjesztéshez. Az a képviselı, aki idıkeretét kimerítette, az 
elhangzottakra még kétszer 2 perc idıtartamban reagálhat. Személyes érintettség címén a 
képviselı 2 percben szólhat hozzá. Az idıkeretet a költségvetési tervezet, és a költségvetési 
beszámoló tárgyalása során nem kell alkalmazni. Az idı túllépése miatt az ülés vezetıje 
megvonhatja a szót. Az elhangzott kérdésre a vita lezárása elıtt kell választ adni. Az 
elıterjesztéshez kapcsolódóan a képviselı írásban is beterjesztheti álláspontját. A 
sokszorosításhoz a Polgármesteri Hivatal segítséget nyújt.” 

 
6. § 

 
A R. 12. § /4/ bekezdése az alábbi o.) ponttal egészül ki: 
 

„12. § /4/ o.) az önkormányzat által beadni kívánt pályázat benyújtásáról való döntéshez, ha a 
pályázathoz szükséges önkormányzati önerı meghaladja az 5 millió Ft-os értékhatárt.” 

 
7. § 

 
A R. 14. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 

„14. § A szavazás eredményét a polgármester ismerteti. Ha a szavazás eredménye felıl 
kétség merül fel, a polgármester ismételt szavazást rendel el.” 

 
8. § 

 
A R. 16. § /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„16. § /3/ Ha az interpellált írásban ad választ, válaszát minden képviselıhöz el kell juttatni. Az 
interpelláció elfogadásáról ebben az esetben a következı képviselı-testületi ülésen kell dönteni, 
amelyen az interpelláló jelen van.” 

 
9. § 

 
(1) A R. 18. § /1/ bekezdés b.) pontja hatályát veszti. 
 
(2) A R. 18. § /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„18. § (3) A jegyzıkönyv melléklete: 
- meghívó 
- jelenléti ív 
- a tárgyalt írásos elıterjesztések 
- az elfogadott rendeletek.” 

 
 

10. § 
 

A R. 24. §-a az alábbi /4/ bekezdéssel egészül ki: 
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„24. § /4/ Tevékenységérıl évente beszámol a képviselı-testületnek.” 
 

11. § 
 

A R. 28. § /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„28. § /4/ Együttes bizottsági ülés esetén az elnökök megegyezésük szerint vezetik az ülést. Ha 
egyik bizottság elnöke nincs jelen, jogkörében a /3/ bekezdés szerint kijelölt elnök jár el, vagy 
az elnök nélkül maradt bizottsági tagok közmegegyezéssel felkérik a jelenlévı elnököt az ülés 
levezetésére. Együttes bizottsági ülés esetén az ülésrıl egy jegyzıkönyv készül, melyet az 
együttes üléssel érintett bizottságok elnökei, illetve egy-egy bizottsági tag ír alá. ” 

 
12. § 

 
/1/ A R. 29. § /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„29. § /1/ A bizottsági ülés meghívóját a testületi ülés meghívójával együtt kell megküldeni a 
testületi ülést megelızıen legalább 5 nappal, sürgıs esetben legalább 3 nappal korábban: 
- a bizottság tagjainak, 

 - minden települési képviselınek, 
 - a jegyzınek, 
 - az osztályvezetıknek, illetve az elıterjesztés elıkészítésében résztvevı 

munkatársaknak, szakértıknek.  
 - a Civil Szervezetek Egyesülete által az adott bizottságba megnevezett személynek, 

- a helyi kisebbségi önkormányzat azon tagjának, akit erre az adott kisebbségi 
önkormányzat kijelölt.” 
 

/2/ A R. 29. § /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„29. § /5/ A jegyzıkönyv egy példányát, valamint a jelenléti ívet a jegyzı ırzi.” 
 
/3/ A R. 29. §-a az alábbi /6/ bekezdéssel egészül ki: 
 

„29. § /6/ A jegyzıkönyv elkészítésérıl a bizottság elnöke gondoskodik, melyet ı és egy 
bizottsági tag ír alá.” 
 

13. § 
 

A R. 30. § /5/ bekezdése hatályát veszti. 
 

14. § 
 

/1/ A R. 31. § /5/ bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 
 

„31. § /5/ f) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt önkormányzati hatósági ügyekben.” 
 
/2/ A R. 31. § /6/ bekezdése hatályát veszti. 
 

15. § 
 

A R. 31/A. §-a az alábbi /4/ bekezdéssel egészül ki: 
 

„31/A. § /4/ A polgármester helyettesítését tartós akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel, 
egyébként a helyettesítés terjedelmének megjelölésével az alpolgármester látja el. A 
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polgármester és az alpolgármester egyidejő távolléte esetén az Ügyrendi, Lakásügyi és 
Közrendvédelmi Bizottság elnöke eseti megbízás alapján, a helyettesítés terjedelmének 
megjelölésével látja el a polgármester helyettesítését.” 

 
 

16. § 
 

A R. 33. § /3/ bekezdés e.) pontja hatályát veszti. 
 

17. § 
 
/1/ A R. 34. § /2/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„34. § /2/ A polgármesteri hivatal helyi közhatalmi költségvetési szerv. A költségvetés 
határozza meg a polgármesteri hivatal mőködéséhez szükséges elıirányzatokat, mőködési, 
fenntartási költségeket.” 
 

/2/ A R. 34. § /3/ bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„34. /3/ a) A Polgármesteri Hivatalon belül az alábbiak szerinti osztályok mőködnek, az 
osztályokon belül – amennyiben a munka jellege vagy a munkát végzık létszáma indokolja – 
belsı munkaszervezeti egységként, csak szakmai munkaköri elhatárolódás alapján, vezetıi 
szintnek nem minısülı csoportok mőködhetnek: 

Igazgatási Osztály  
 az Igazgatási Osztályon belül Szociálpolitikai Csoport, Gyámhivatali Csoport és 

csoportba nem sorolt elıadók 
Hatósági Osztály 
 a Hatósági Osztályon belül Okmányiroda, Adócsoport, Építéshatósági Csoport és  

csoportba nem sorolt elıadók 
Mőszaki Osztály 
 a Mőszaki Osztályon belül pályázatíró csoport és csoportba nem sorolt elıadók 
Gazdálkodási Osztály 

 a Gazdálkodási Osztályon belül Pénzügyi Csoport, Városüzemeltetési Csoport, csoportba 
nem sorolt elıadók és 1 fı projektkoordinátor, aki a Gazdálkodási Osztály és a pályázati 
csoport közötti együttmőködést segíti”. 

 
/3/ A R. 34. § /3/ bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„34. § /3/ b.) A jegyzı közvetlen irányításával, osztályszervezethez nem tartozóan látják el 
feladataikat:  a fıépítész, a jogi munkatárs, az informatikusok, a gépkocsivezetık, a 
kommunikációs és ügyviteli munkatárs, valamint a személy- és munkaügyi munkatárs. 
 
A polgármester alá rendelt köztisztviselı: önkormányzati tanácsadó. A polgármester 
irányításával látja el feladatát munkajogilag a jegyzı alá rendelt sportreferens. A polgármester 
irányításával látja el feladatát a képviselı-testülettel jogviszonyban álló, Munka 
Törvénykönyve szerint alkalmazott PR referens. A polgármester munkáltatói jogokat gyakorol 
a közfoglalkoztatásért felelıs munkatársak, illetve a közalkalmazotti jogviszonyban álló 
mezıırök felett. 
A hivatal mőködési szabályait az ügyrend tartalmazza.” 

 
/3/ A R. 34. § /7/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„34. § /7/ Az Építéshatóság ügyfélfogadási rendje: 
 
 Hétfı: 8,00 - 12,00 óráig 
 Kedd: 8,00 - 12,00 óráig 
 Szerda: 12,00 - 18,00 óráig 
 Csütörtök:             - 
 Péntek: 8,00 - 12,00 óráig 
 

/4/ A R. 34. §-a az alábbi /10/ bekezdéssel egészül ki: 
 

„34. § /10/ A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának ábráját a feladatkörök 
megjelölésével valamennyi irodában el kell helyezni.” 
 

/5/ A R. 34. §-a az alábbi /11/ bekezdéssel egészül ki: 
 

„34. § /11/ A Polgármesteri Hivatal dolgozója munkavégzés közben köteles nevével és 
beosztásával ellátott kitőzıt viselni.” 

 
18. § 

 
A R. 35. § /6/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„35. § /6/ A jegyzıkönyv összeállításáról a jegyzı gondoskodik.” 
 

19. § 
 

A R. 37. § /4/ bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„37. § /4/ b.) A koncepció kialakítását követıen a költségvetési rendelettervezetet elıször az 
érintett bizottságok tárgyalják meg. A bizottságok javaslatait is figyelembe véve, a jegyzı által 
elkészített elsı költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a januári rendes képviselı-
testületi ülésre, a végleges rendelet-tervezetet február 15-ig nyújtja be a képviselı-testületnek. 
A polgármester gondoskodik a költségvetéssel kapcsolatban külön jogszabályban elıírt 
egyeztetésekrıl.” 

 
20. § 

 
A R. 38. §-a az alábbi /8/ bekezdéssel egészül ki: 
 

„38. § /8/ A polgármester a számára elkülönített 1,5 millió Ft összegő keret költségvetési éven 
belüli  felhasználásáról önállóan dönt, melyrıl a decemberi ülésen beszámol a képviselı-
testületnek.” 

 
21. § 

 
A R. 2. számú mellékletének az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság feladat- és 
hatáskörére vonatkozó részének 14. franciabekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„• ellátja a lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszerérıl szóló 10/2009. (III. 
27.) önkormányzati rendeletben meghatározott lakáscélú kamatmentes támogatásokkal 
kapcsolatos elıkészítı feladatokat.” 

 
 



 8 

 
22. § 

 
A R. 2. számú mellékletének a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben ellátott feladat- és 
hatáskörére vonatkozó része az alábbi 4. franciabekezdéssel egészül ki: 
 

„ • dönt a forgalmi rendváltozással kapcsolatos ügyekben” 
 

23. § 
 

/1/ A R. 2. számú mellékletének a Kulturális és Sport Bizottság általános feladat- és hatáskörére 
vonatkozó része az alábbi 18. franciabekezdéssel egészül ki: 
 

„• meghatározza az óvodák nyári nyitva tartásának rendjét” 
 
/2/ A R. 2. számú mellékletének a Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben ellátott 
feladat- és hatáskörére vonatkozó részének 3. franciabekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„• az általános iskolai tanulók és a felsıoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2009. (II. 
27.) önkormányzati rendeletben meghatározott általános iskolai tanulók és felsıoktatási 
hallgatók ösztöndíj támogatási ügyeiben” 
 

24. § 
 

/1/ A R. 2. számú mellékletének az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben 
ellátott feladat- és hatáskörére vonatkozó részének 2. franciabekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 

„• a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2009. (III. 27.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott ügyekben” 
 

/2/ A R. 2. számú mellékletének az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben 
ellátott feladat- és hatáskörére vonatkozó része az alábbi 3. franciabekezdéssel egészül ki: 
 

„• megválasztja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
99. §-ában szabályozott érdekképviseleti fórum tagjait” 
 

25. § 
 
A R. 3. számú melléklete hatályát veszti. 
 

26. § 
 

A R. 4. számú melléklete helyébe az alábbi 4. számú melléklet lép: 
 

„4. sz. Melléklet 
 

Az önkormányzat feladatai 
 

1. Az Ötv. 8. § (4) bek. szerinti feladatok: 
 
 a) gondoskodik az egészséges ivóvízellátásról;  

 a város belterületén közmőves vízellátással, valamint közkifolyók mőködtetésével, a 
szolgáltatást a Vízmő Rt-vel kötött megállapodás alapján nyújtja 
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 b) gondoskodik  az óvodai nevelésrıl:  

 óvodai ellátást biztosít, intézménye útján, integrált szakellátással, neveléssel is 

 c) gondoskodik az általános iskolai oktatásról, nevelésrıl:  

– alapfokú oktatást, nevelést biztosít intézményei útján, integrált neveléssel, oktatással is 

– óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, nevelés területén önként vállalt 
feladatként ellátja: 

 • nevelési tanácsadást közoktatási megállapodás keretében, 

 • a logopédiai ellátás és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatokat a 
békési kistérségben a társulási megállapodásban foglalt településeken. 

 d) gondoskodik az egészségügyi és szociális alapellátásról: 

 da)az egészségügyi alapellátás területén gondoskodik: 

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, területi ellátási kötelezettséget vállaló, 
vállalkozó háziorvosokkal kötött megbízási szerzıdés alapján 

– a fogorvosi alapellátásról, területi ellátási kötelezettséget vállaló, vállalkozó orvosokkal 
kötött megbízási szerzıdés alapján 

– az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról a Békési Kistérségi Társulás 
szervezésében vállalkozóval kötött szerzıdés alapján 

– a védınıi ellátásról, intézménye útján 

– az iskola-egészségügyi ellátásról, intézménye útján 

Önként vállalt feladatként: 

– gondoskodik a járóbeteg szakellátásról, intézménye útján, a vonzáskörzetébe 
tartozó települések esetén is, MEP szerzıdés alapján 

– Otthon Ápolási Szolgálatot mőködtet, vállalkozóval kötött megállapodás 
alapján 

– Városi Tisztasági Fürdıt mőködtet, intézménye útján 
 
 db) Szociális alapellátás körében: 
 

- étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést biztosít, támogató szolgálatot mőködtet, 
jelzırendszeres házi segítségnyújtást, közösségi ellátást, intézménye útján szociális 
rászorultságtól függı pénzbeni és természetbeni támogatást nyújt a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., valamint önkormányzati rendelet alapján 

- önként vállalt feladatként szociális rászorultságtól függı természetbeni és pénzbeli 
egyéb támogatást biztosít önkormányzati rendelet alapján 
 

e) gondoskodik a közvilágításról:  

 belterületi közutak mellett, illetve tanyacsoportok területén, az DÉMÁSZ Zrt-vel kötött 
megállapodás alapján 
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 f) gondoskodik a helyi közutak fenntartásáról:  

 a belterületi utaknál, külsı vállalkozókkal kötött egyedi szerzıdések alapján, valamint 
közfoglalkoztatásban részt vevı munkások bevonásával 

  

g) köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesítését: 

közösségi teret biztosít a kisebbségeknek 

h) önként vállalt feladatként: 

egyedi támogatást nyújt szervezeteiknek, költségvetési rendeletében meghatározottak 
szerint 

2. Az Ötv. 8. § (1) bekezdése szerinti feladatok: 

 a) településfejlesztés:  

 rövid-, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések 
meghatározása, összehangolása és megvalósítása, éves költségvetésében meghatározott 
fejlesztések  megvalósítása 

 önként vállalt feladatként peremkerületi alapot mőködtet 

 b) településrendezés:  

 településszerkezeti tervet készíttet és hagy jóvá képviselı-testülete útján 

 c) épített és természeti környezet védelme: 

 önként vállalt feladatként:  

– védi a helyi jelentıségő természeti értékeket, valamint a helyi építészeti 
örökséget, önkormányzati rendelet alapján, költségvetésében meghatározott 
összeg erejéig támogatást nyújt Polgármesteri Hivatala útján 

–       a Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel turisztikai és környezetvédelmi 
feladatot lát el, kiemelten az Élıvíz-csatorna és Kettıs-Körös turisztikai célú 
hasznosítására, külön megállapodás alapján 

 d) lakásgazdálkodás:  

– személyi tulajdonú lakóházak építéséhez, vásárlásához támogatást nyújt, költségvetésben 
meghatározott mértékig, helyi rendelet alapján, képviselı-testülete és szervei útján; 

– szociális, piaci és költségalapú bérlakásokat üzemeltet, szakember-elhelyezésben 
közremőködik, képviselı-testülete, hivatala és önkormányzati Kft-je útján, helyi rendelet 
alapján 

 e) vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés:  

 a város tulajdonában lévı csapadékvíz-csatornák és záportározók karbantartása, 
vállalkozókkal kötött egyedi szerzıdések alapján, valamint közfoglalkoztatásban részt 
vevı munkások bevonásával 

 f) csatornázás: 
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 A városi szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetése a Vízmővek Zrt-vel kötött megállapodás 
alapján történik. A csatornázással nem érintett részen a folyékony hulladék elszállítását 
megszervezi, vállalkozókkal kötött szerzıdés alapján. 

 önként vállalt feladatként vízi közmő társulat megalakítását kezdeményezi 

  

g) helyi közterület fenntartása: 

 a város belterületének szerzıdésben meghatározott részein zöldfelület-fenntartás, 
vállalkozóval kötött szerzıdés alapján, valamint közfoglalkoztatásban részt vevı 
munkások bevonásával; önkormányzati rendelet szerint meghatározott esetekben a 
lakosság bevonásával 

 h) helyi tömegközlekedés: 

 VOLÁN Zrt. által mőködtetett helyi és helyközi járatokkal biztosított 

 i) köztisztaság és településtisztaság biztosítása: 

 a város belterületének szerzıdésben meghatározott részein biztosított, vállalkozókkal 
kötött szerzıdés alapján, valamint közfoglalkoztatásban részt vevı munkások 
bevonásával; önkormányzati rendelet szerint meghatározott esetekben a lakosság 
bevonásával 

 j) közremőködés a foglalkoztatás megoldásában: 

 pályázatok útján, illetve a költségvetésben meghatározott összeg erejéig 
közfoglalkoztatásban részt vevı munkavállalókat foglalkoztat 

 k) gyermekek napközbeni ellátása területén: 

– 0-3 éves gyermek nappali felügyeletének, gondozásának, nevelésének biztosítása 
bölcsıdei formában, intézménye útján 

– 3-14 éves gyermek tekintetében óvodai, iskolai napközis foglalkozás keretében történik, 
intézménye útján 

 l) gyermekek átmeneti gondozása területén: 

 az alapellátás keretében a családban nevelkedı, rászoruló gyermekeknek ideiglenes 
jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó, teljes 
körő, törvényben meghatározott ideig tartó átmeneti gondozást biztosít helyettes szülıi 
hálózat útján 

 m) gyermekek védelme tekintetében: 
– önkormányzati rendelet alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt. 
          

–         Önként vállalt feladatként: 

– a Drogellenes és Egészséges Életmód Csoportot mőködteti 
 

n) szociális szolgáltatások körében: 
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 - idısek klubjait, fogyatékosok nappali ellátását, hajléktalanok nappali melegedıjét 
mőködtet intézménye útján 

 
 - önként vállalt feladatként hajléktalan átmeneti szállást biztosít a békési kistérség 

számára intézménye útján  

  

o) közösségi tér biztosítása: 

– közmővelıdési intézményt mőködtet 

–        önként vállalt feladatként Civil- és nyugdíjasházat mőködtet 

 p) könyvtári szolgáltatás területén: 

 általános, nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújt a felnıtt és ifjúsági lakosságnak, 
intézménye útján 

 q) a közoktatás területén: 

 önként vállalt feladatként alapfokú mővészetoktatást biztosít, intézménye útján 

 r)  a kulturális javak győjtése, ırzése, tudományos feldolgozása és bemutatása területén: 

 önként vállalt feladatként múzeumi intézményt mőködtet  

 s) az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése, sport támogatása területén: 
– megállapodás alapján sportpályát mőködtet 
– sportcsarnokot üzemeltet intézménye útján  
– költségvetési rendeletében meghatározottak szerint sportcélú támogatást nyújt 

sportszervezeteknek 
 

t) köztemetı fenntartása 
 
 gondoskodik a köztemetı fenntartásáról, egyházzal kötött megállapodás alapján 

 

3. Egyéb önként vállalt feladatok: 

a) területfejlesztési, többcélú komplex kistérségi társulásokban, szövetségekben 
való részvétel, 

b) testvérvárosi kapcsolat mőködtetése, 

c) szabadstrandot mőködtet.”  
 

27. § 
 
/1/ A R. 8. számú mellékletének a Hatósági Osztályra vonatkozó része az alábbiak szerint módosul: 
 
„HATÓSÁGI OSZTÁLY  
 

- szabálysértési ügyek, 
- birtokháborítás, 
- iktatás, ügyiratkezelés, 
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- hagyatéki ügyek, 
- állampolgársági feladatok, 
- a város közterületeinek használatával kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyek, 
- fák kivágásával kapcsolatos jegyzıi hatáskörbe tartozó hatósági ügyek”.  

 
/2/ A R. 8. számú mellékletének az Igazgatási Osztály csoportba nem sorolható feladatköreire 
vonatkozó része az alábbiak szerint módosul: 
 

„Csoportba nem sorolható feladatkörök: 
 
- Intézményfelügyelet (óvoda; egészségügyi, kulturális és szociális igazgatási intézmények) 
- Titkársági feladatok 
- Küldemény kézbesítés” 

 
/3/ A R. 8. számú mellékletének a Mőszaki Osztályra vonatkozó részének 17. franciabekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
 

„ • Elıkészíti a városi környezetvédelmi programot, a fejlesztési feladatok során érvényesíti a 
környezetvédelmi követelményeket, elısegíti a környezeti állapot javítását, ellátja a 
környezetvédelmi hatósági ügyeket” 

 
 

28. § 
 
E rendelet 2009. október 15. napján lép hatályba. 
 
 
B é k é s ,  2009. október 1. 
  
 
  Izsó Gábor     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
            polgármester       jegyzı 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
2009. október 2-án 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
                    jegyzı 


