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Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 15.) rendelet, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és a számvitelrıl szóló 2000. évi C. tv. 
rendelkezései alapján javasoljuk Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének és 
Szerveinek Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló 7/1995.(III.3.) számú rendeletének 
alábbiak szerinti módosítását. 
 
Javasoljuk az SZMSZ 38. §-át kiegészíteni három bekezdéssel. 
 
A kiegészítéseket az teszi indokolttá, hogy ezáltal összhangba kerül az államháztartási és 
számviteli törvény rendelkezéseivel, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 38. §-a Békés 
Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II.15.) számú rendelet 11. § 
(4) és (5) bekezdésével, a Polgármesteri Hivatal „Kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés és érvényesítés rendjének szabályzatával.”  
A 2008. évi költségvetési rendelet 11. § (4) bekezdése utal az SZMSZ-re, mely szerint az ott 
szabályozott módon lehet elıirányzatot képezni, és kötelezettséget vállalni a költségvetésben 
nem tervezett többletkiadásokra. 
 
Ennek alapján javasoljuk az SZMSZ 38.§-át kiegészíteni a következı (5), (6), (7) 
bekezdéssel: 
 
„(5) A költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra elıirányzatot képezni, és 
kötelezettséget vállalni a képviselı-testület jogosult.” 
 
„(6) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és elıirányzatot 
képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 2 millió Ft értékhatárig,  
forrás megjelöléssel, 500 EFt feletti tételek esetében beszámolási kötelezettséggel a 
képviselı-testület következı ülésére.” 
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„(7) A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és 
elıirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 5 millió 
Ft értékhatárig forrás megjelöléssel, és beszámolási kötelezettséggel a képviselı-testület 
következı ülésére.” 
 
Az összeghatárok fentiek szerinti megjelölését a gyakorlati élet tapasztalatai alapján 
javasoltuk. 
 
Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a rendelet tervezetet fogadja 
el. 
 
 
 
 

Békés, 2008. március 19. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
………../2008.(…….) számú rendelete 

A Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének és Szerveinek 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 

szóló 7/1995(III.3.) számú rendelet (továbbiakban:R.) módosítása 
(tervezet) 

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

 
1. § 

 
A R. 38.§-a következı (5), (6), (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra elıirányzatot képezni, és 
kötelezettséget vállalni a képviselı-testület jogosult. 
 
„(6) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és elıirányzatot 
képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft 
értékhatárig, forrás megjelöléssel és 500 EFt feletti tételek esetében beszámolási 
kötelezettséggel a képviselı-testület következı ülésére.” 
 
(7) A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és 
elıirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 5 millió 
Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a képviselı-testület 
következı ülésére.” 
 
 

 
 

2.§ 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Békés, 2008. március 19. 
  
 
 
  Izsó Gábor     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
           polgármester       jegyzı 

 
 
 


